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ВСТУПНЕ СЛОВО
В Університеті «Україна» склалася добра наукова тради!
ція: підбиваючи підсумки навчального року, проводити що!
річну Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих
вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Нині ми проводи!
мо її вже ввосьме.
Власне, це переконливо свідчить про системність і послідов!
ність політики університету щодо залучення студентів і молодих
вчених до наукових досліджень, творчого наукового пошуку,
впровадження результатів наскрізної наукової тематики,
підтримки талановитих студентів!науковців і молодих вчених.
Ми відкриваємо цьогорічний збірник тез доповідей учас!
ників конференції прекрасними віршами Світлани Патри, сту!
дентки IV курсу Університету «Україна» спеціальності «Видав!
нича справа та редагування».
Маємо надію, що палкі та щирі вірші молодої поетеси до!
линуть до Ваших сердець, шановні учасники конференції!
Організаційний комітет

Я не сама
Я в цьому світі зовсім не сама,
Зі мною поруч з рання й до темна
Три подруги — Надія, Віра і Любов,
Мене зігріє їхніх душ тепло.
Я вірю в долю, щастя і у себе,
Допоки ясне сонце сяє в небі,
Допоки будуть море і земля,
Без Віри вже не зможу жити я.
Коли, здавалося б, розбиті усі мрії,
Мене рятує знов сестра — Надія.
Показує дорогу в майбуття,
Крізь терни повертає до життя.
Крізь бурі та розлючені моря
Любов у серці сяє, мов зоря,
Що світить в небі з ночі до світання
Моя Любов це мрії, сподівання.
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Я буду в цьому світі не сама,
Бо ви зі мною зрання й до темна.
Мене вже гріє ваших душ тепло,
Три подруги — Надія, Віра і Любов.
09.07.2006 р.
Ми інші
Ми не такі як всі, ми трохи інші
Коли нам важко — ми складаєм вірші
І просим вас, не треба нас жаліти,
Нас просто треба серцем зрозуміти.
Повірте в нас, повірте в наші сили,
Щоб в себе ми повірити зуміли,
Щоб ожила в серцях у нас надія,
Щоб у душі світився вогник мрії.
Коли в серцях є віра, все ми можемо
Хвороби злі напасті переможемо
Бар’єрів треба лиш не будувати
І просто жити нам не заважати.
Ви нас каліками усіх не називайте
За наші успіхи всім серцем вболівайте,
Біда тоді до нас доріженьку забуде
Любов і злагода у душах вічно буде.
Ми просим вас, не треба нас жаліти
Нас просто треба серцем зрозуміти,
Від вас усіх не кращі ми й не гірші
Ми не такі як ви, ми просто інші.
грудень 1999 р.
Живи
Якщо хочеш почути пісню — співай!
Якщо хочеш почути слово — кажи!
Якщо хочеш пізнати небо — літай!
Якщо хочеш відчути вітер — біжи!
Якщо хочеш ти любові — то люби!
Якщо хочеш радості — то смійся!
Щоб повірили у тебе — вір собі!
Якщо страху ти не хочеш — то не бійся!
Якщо хочеш миру — не воюй!
Якщо серцю тяжко — не здавайся!
Щоб не сталося — живи, працюй,
Сонцю, небу, людям усміхайся!!!
травень 2004 р.
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СЕКЦІЯ 12
CИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
І КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ
І МОВ ПОБУДОВИ СЕМАНТИЧНИХ САЙТІВ
О. Анпілогов,
група ПА"52М, Інститут комп’ютерних технологій,
університет «Україна»

Семантична павутина — це напрям розвитку Всесвітньої паву
тини, метою якої є представлення інформації у вигляді, придатно
му для машинної обробки.
У звичайній павутині, заснованої на HTMLсторінках, інфор
мація закладена в тексті сторінок і витягується людиною за допо
могою браузера. Семантична ж павутина передбачає запис інфор
мації у вигляді семантичної мережі за допомогою онтологій. Таким
чином програмаклієнт може безпосередньо вилучати з павутини
факти і робити з них логічні висновки. Семантична павутина пра
цює паралельно зі звичайною павутиною і на її основі, використо
вуючи протокол HTTP і ідентифікатори ресурсів URI.
Семантична мережа привнесе структуру в смисловий зміст веб
сторінок, тим самим створивши середовище, в якому програмні
агенти, переходячи зі сторінки на сторінку, зможуть без особливих
труднощів виконувати мудрі запити користувачів. Такий агент, зай
шовши на вебсторінку клініки, зможе дізнатися не тільки, що у цієї
сторінки є ключові слова «лікування, медицина, фізіотерапія», але
також і те, що доктор працює в цій клініці по понеділках, середах
і п’ятницях, і що наявний на його сайті скрипт приймає на вхід
діапазон дат у форматі ррррммдд і повертає призначені години
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прийому. І для того, щоб все це «знати», йому зовсім не обов’язко
во мати штучним інтелектом.
Існує також дуже серйозна проблема, яку необхідно вирішити.
Нам потрібні механізми в HTML, які чітко і однозначно дозволять
розробникам додавати більш виразну семантику, а не псевдосеман
тіку в їх розмітку.
Такє рішення має бути сумісним з майбутніми проектами. Не
в тому сенсі, що воно повинно працювати в майбутніх браузерах — це
завдання розробників браузерів, але воно має бути розширюваним.
Ми не можемо очікувати будьякого єдиного рішення, яке ми зараз
розробимо, що б вирішити всі вообразімие і неймовірні потреби се
мантики в майбутньому. Ми можемо розробити рішення, які мо
жуть бути розширені для задоволення майбутніх потреб, у міру їх
виникнення.
Додаючи нові елементи, ми розглядаємо необхідність підвищен
ня потенціалу семантики HTML, але тільки в рамках вузької сфери.
Незалежно від того скільки елементів введемо, ми завжди будемо
думати про додавання більшої семантиці HTML. І додавши стільки
елементів, скільки нам хочеться, ми не вирішимо проблему. Нам не
потрібно додавати певні терміни в словник HTML, ми повинні до
дати механізм, що дозволяє розширювати семантику документа в міру
необхідності. У технічних термінах, ми повинні зробити HTML роз
ширюваним. HTML 5 не пропонує механізму розширюваності.
Cемантична мережа, називаючи будьяке поняття просто за до
помогою URIідентифікатора, дасть можливість кожному виражати
нові поняття, які він винаходить, з мінімальними зусиллями. Її уні
версальний логічний мова дозволить поступово зв’язати всі ці понят
тя в універсальну Мережу. Ця структура зробить знання та досягнення
людства доступними для аналізу програмними агентами і запропо
нує нам новий клас засобів, за допомогою яких ми можемо разом
жити, працювати і вчитися.
Створювати сторінки Семантичної Мережі зможуть звичайні ко
ристувачі, так само як давати власні визначення і вводити нові прави
ла виведення, використовуючи стандартне програмне забезпечення,
що поставляється для роботи з семантичною розміткою.
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ВИДИ ТА МОЖЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ МЕРЕЖ
В. О. Богдан,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Інститут комп’ютерних технологій,
Університет «Україна»

Якщо не вдаватися в деталі, то задачі, розв’язувані в даній об
ласті, розбиваються на дві групи: контроль за роботою мережного
устаткування й управління функціонуванням мережі в цілому. У пер
шому випадку мова йде про моніторинг окремих мережних пристроїв
(концентраторів, комутаторів, маршрутизаторів, серверів доступу
й ін.), настроюванню і зміні їхньої конфігурації, усуненні виникаю
чих збоїв. Ця достатньо традиційна група задач одержала назву реак
тивного адміністрування (reactive management). Друга група націле
на на моніторинг мережного трафіка, виявлення тенденцій його
зміни й аналіз подій із метою реалізації схем пріоритеризації для за
безпечення максимальної пропускної спроможності (proactive mana
gement). Сюди ж відноситься задача внесення змін у конфігурацію
мережі, управління IPадресами користувачів, фільтрація пакетів
в цілях забезпечення інформаційної безпеки і ряд інших задач.
Потреба в контролі за мережею в цілому з однієї керуючої станції
стала причиною появи різних архітектур платформ і додатків адмі
ністрування. Найбільше поширення серед них набула двохрівнева
розподілена архітектура «менеджер – агенти». Програмаменеджер
функціонує на керуючій консолі, постійно взаємодіє з модулями
агентами, що запускаються в окремих пристроях мережі. На агенти
в такій схемі покладаються функції збору локальних даних про пара
метри роботи контрольованого ресурсу, внесення змін у його конфі
гурацію по запиті від менеджера, надання останньому адміністра
тивної інформації.
Незважаючи на очевидні зручності двохрівневої архітектури,
її застосування в реальному мережевому середовищі призводить до
зростання обсягів службового трафіка і, як наслідок, до зниження
пропускної спроможності, доступної додаткам. Цей ефект особливо
замітний у складних сегментованних мережах, що містять велику
кількість активних пристроїв. У якості часткового рішення проблеми
вичерпання пропускної спроможності була запропонована трьохрів
нева архітектура, у якій частина керуючих функцій делегувалася най
7
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важливішим мережним вузлам. Інстальовані в цих вузлах програми
менеджери через власну мережу агентів управляють роботою «під
звітних» їм пристроїв і в той же час самі виступають у ролі агентів
стосовно основної програмименеджера (менеджеру менеджерів),
запущеної на керуючій станції. У результаті основна частина службо
вого трафіка надається локалізованим в окремих мережних сегментах
менеджерам, оскільки «спілкування» локальних менеджерів з адмі
ністративною консоллю здійснюється тільки тоді, коли в цьому
дійсно виникає необхідність.
Необхідність контролювати роботу різноманітного устаткування
в гетерогенному середовищі зажадала уніфікації основних керуючих
процедур. Згадана схема «менеджер — агенти» знайшла вираження
в протоколі Simple Network Management Protocol (SNMP), що швид
ко став базовим протоколом мережевого адміністрування, і в стан
дарті дистанційного моніторингу RMON. Управління настільними
системами звичайно здійснюється на базі стандарту Desktop
Management Interface (DMI), розробленого організацією Desktop
Management Task Force (DMTF).
Результат такого розвитку подій неважко передбачити наперед:
індустрія ПЗ мережневого управління виявилася розділеною на три
частини. Першу утворюють платформи мережного управління —
аналоги операційних систем, що формують середовище для запуску
додатків, але при цьому вони володіють обмеженою функціо
нальністю. Друга група мережевих програм пов’язана з керуючими
додатками виробників мережних апаратних засобів. Проте вони
розраховані на управління тільки визначеною групою пристроїв
і рідко дозволяють обслуговувати вироби інших компаній. Подібні
додатки пропонуються практично усіма відомими постачальника
ми устаткування. Третя група — численні програми третіх фірм,
націлені на рішення вузьких задач мережного адміністрування.
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VoIP,ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАЧА ГОЛОСУ
ПО ETHERNET
О. В. Глушко,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Стандарти VoIP описують різні сигнальні протоколи, які викорис
товуються для ініціації та здійснення дзвінка, передачі інформації,
необхідної для ідентифікації та виявлення абонента, а також для
узгодження функцій і можливостей, доступних для даного середови
ща передачі і кінцевого абонента. SIP та H.323 є найбільш пошире
ними і часто використовуваними сигнальними протоколами VoIP.
З характеристик сигнальних протоколів випливає безліч можли
вих складнощів, які можуть виникнути через проблеми з сумісністю
обладнання або неполадок у мережі. Корінь поширеної помилки
«неможливо встановити з’єднання» лежить саме в області сигналь
них протоколів. Два учасника, знайшовши один одного, не можуть
встановити з’єднання між собою через несумісність між двома кін
цевими пристроями (деякі реалізації протоколу SIP особливо схильні
до цієї проблеми), або через відсутність необхідних функцій, таких
як функція конференцзв’язку на одному з пристроїв.
Після знаходження учасників з’єднання і встановлення самого
з’єднання починається потокова передача голосових пакетів. Для
забезпечення природного звучання розмови без затримок і затри
мок голосові пакети повинні передаватися по IPмережі в режимі
реального часу. Усі стандарти VoIP для потокової передачі голосо
вих пакетів в реальному часі використовують протокол RTP.
Втрата пакетів відбувається в мережах будьякого типу. У кож
ному мережевому протоколі розроблені методи для боротьби з цією
проблемою тим чи іншим способом. Наприклад, у протоколі TCP
передбачена гарантована передача за рахунок повторних запитів для
втрачених пакетів. У протоколі RTP, який використовується в VoIP,
таких гарантій не передбачено, тому в самому VoIP повинні містити
ся засоби роботи з втраченими пакетами. Хоча в протоколі передачі
даних може бути простий повторний запит втраченого пакету, у VoIP
немає часу чекати, поки такий пакет буде доставлений. Для підтрим
ки якості дзвінка втрачені пакети замінюються деякими усереднени
ми (згладженими) значеннями. Для маскування ефекту зниклих
9
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пакетів в VoIPкомунікації передбачений метод PLC — Приховуван
ня Втрачених Пакетів (Packet Loss Concealment). У різних реаліза
ціях можуть бути застосовані різні методи. Заміщення нулем (zero
substitution) є найбільш простим PCLметодом з мінімальними ви
могами по обчислювальних ресурсів. Ці простий алгоритм, в котом
відсутні фрагменти звуку заміщуються тишею, дає найгірша якість
звуку коли втрачена значна частина пакетів. Заміщення формою
сигналу (wave forms ubstitution) використовується в старих протоколах
і полягає в заміщенні втрачених пакетів новими, що згенерували
штучно. У найпростішому випадку втрачений пакет заміщається ос
таннім прийнятим. На жаль, при втраті довгого ланцюжка пакетів
голос, відновлений даним методом, виходить ненатуральним, з ма
шинним звучанням. Найбільш досконалі алгоритми використову
ють інтерполяцію пропущених ділянок, в результаті чого виходить
найкращу якість звуку. Правда, за це доводиться розплачуватися
підвищеної обчислювальної навантаженням. Найвдаліші рішення
на базі подібних алгоритмів можуть впоратися з втратою до 20% па
кетів без істотного погіршення якості звучання голосу.
Незважаючи на те, що деякі PLCметоди працюють краще за
інших, ніяке маскування не здатне компенсувати значні втрати па
кетів. Коли внаслідок перевантаження мережі відбуваються втрати
цілих серій пакетів, спостерігається помітне падіння якості звуку.
Для перетворення аналогового голосового сигналу в набір цифро
вих пакетів, передачі їх по IPмережі та подальшого відновлення
з цих пакетів чутного голоси були розроблені спеціальні голосові
кодеки. На ринку існує маса кодеків, багато хто з яких є безкош
товні. Кодеки відрізняються за якістю звуку і за навантаженням на
мережеві та обчислювальні ресурси. За небагатьма винятками, ко
деки здійснюють стиснення даних з метою зниження завантаження
мережі, але при цьому використовують більшу кількість ресурсів
пам’яті і процесора і / або здійснюють передачу голосу більш низької
якості до приймаючої сторони. Чим менше споживання кодеком
мережевих та обчислювальних ресурсів для досягнення одного і то
го ж якості звуку, тим більш якісним він вважається.
Кодек — це алгоритм, який перетворює аудіосигнали в цифрові
пакети і назад. Кодеки характеризуються різними частотами диск
ретизації і розрядністю. У різних кодеках реалізовані різні методи
компресії, які засновані на різних вимогах до мережевої наванта
женні і обчислювальних ресурсів.
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Вибір найкращого кодека для конкретних мережевих умов може
суттєво підвищити якість передачі звуку. Вибір на мережі з вузькою
смугою пропускання такого кодека з відмінною якістю як G.711 бу
де помилкою, оскільки якість звуку постраждає через обмеження
у пропускної здатності і втрати пакетів. Якщо пропускна здатність
мережі не перевищує 64 Кбіт / с, то слід вибрати кодеки G.729 або
G.723, у яких низький бітрейт і висока ступінь стиснення.
Незважаючи на високу пропускну здатність локальної мережі,
зовнішні дзвінки можуть надалі проходити через сегменти з мен
шою смугою пропускання. У провайдерів ADSL і кабельних мереж
пропускна здатність вихідного каналу часто обмежена, що призво
дить до його перевантаження при великій кількості одночасно про
ходять дзвінків. У цьому випадку вузькосмуговікодеки будуть більш
кращі. Широкосмуговий кодек G.711 (PCM) дає найвищу якість зву
ку, але має при цьому найвищий рівень трафіку. G.729a (CSACELP),
G.723.1 (MPMLQ) і G.726 (ADPCM) мають різну ступінь якості
звуку, в порядку його зменшення. Вибір кодека не відбувається ав
томатично. Системний адміністратор повинен вказати і розташува
ти кодеки в порядку їх пріоритету в VoIPсистемі. Правильний
вибір кодека може істотно поліпшити якість звуку. Відображаючи
дані VoIPсесії, мережевий аналізатор дозволяє спостерігати процес
узгодження кодеків, тобто кодеки, доступні пристроям, а також той
кодек, який був у підсумку узгоджено для передачі даних.

МЕТОДИ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ
В ТЕОРІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Д. О. Головій,
ІІ курс, група ПІ"21, напрям підготовки «Програмна інженерія»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. тел. (096)6057734
Н. М. Ліщина, ст. викладач, науковий керівник

Обмін інформацією в системах комп’ютерного опрацювання ін
формації здійснюється за допомогою сигналів, якими можуть бути
будьякі фізичні величини струм, напруга, магнітні стани, світлові
хвилі.
Розрізняють такі види сигналів: аналоговий або неперервний та
дискретний. Його параметри всередині заданого діапазону можуть
11
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набувати будьяких значень у довільний момент часу. Ці параметри
є інформаційними. Оскільки вони передають стан об’єкта, який
вони відображають. Параметри дискретного сигналу можуть набу
вати лише певних значень у дискретні моменти часу.
Те, що дискретні сигнали меншою мірою підлягають спотворен
ню під впливом перешкод призводить до того, що ці спотворення
легше виявляються і виправляються. Тому дискретні сигнали знахо
дять ширше застосування ніж неперервні. Існують два види диск
ретних сигналів: сигнали, отримані шляхом дискретизації непере
рвних сигналів, та сигнали подані у вигляді кодових комбінацій
слів. Подання у вигляді слів є найбільш поширеним і застосовується
для кодування людської мови у математиці та цифровій електроніці.
Дискретна математика описує методи побудови та ефективного
опрацювання послідовностей цілих об’єктів, в окремому випадку літер
a1, а2, …, аі, …, аn породжуваних деяким алфавітом В = {b1, b2, …, bm},
ai B, які можна розглядати як слова. Таким чином більшість дискрет
них пристроїв здійснює обробку інформації поданої у вигляді слів.
Найчастіше застосовуються дискретні пристрої, в яких вхідні та
вихідні сигнали мають два різні рівні. Це пов’язано з необхідністю
частоти фізичної реалізації пристроїв для обробки неперервної
інформації. Одному із рівнів присвоюється цифра 0, а іншому 1, таким
чином з допомогою цих цифр, пристрій здійснює обробку двійко
вої інформації слів у алфавіті В.
З причини зазначених переваг подання інформації за допомо
гою слів, дискретні пристрої займають певне місце в галузі обробки
інформації.
Дискретна математика, крім її застосування для електронних
цифрових пристроїв і систем, широко також застосовується для ство
рення та експлуатації комплексних автоматизованих систем обробки
інформації, пакетів прикладних програм, банків даних, мікропро
цесорних систем та мереж передачі даних.
У комп’ютерах і інших автоматичних пристроях широко засто
совуються електричні схеми, що містять сотні і тисячі перемикаль
них елементів: реле, вимикачів і т. п. Розробка таких схем досить
трудомістка справа. Виявляється, що тут з успіхом може бути вико
ристаний апарат алгебри логіки.
Перемикальна схема — це схематичне зображення деякого при
строю, що складає з перемикачів і з’єднуючих провідників, а також
із входів і виходів, на які подається і з яких знімається електричний
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сигнал. Кожен перемикач має тільки два стани: замкнутий і розімк
нутий. Перемикачеві Х поставимо у відповідність логічну перемін
ну х, що приймає значення 1 у тому і тільки в тому випадку, коли
перемикач Х замкнути і схема проводить струм; якщо ж перемикач
розімкнути, то х дорівнює нулеві.
Усій перемикальній схемі також можна поставити у відповідність
логічну змінну, рівну одиниці, якщо схема проводить струм, і рівну
нулеві — якщо не проводить. Ця змінна є функцією від змінних,
відповідних усім перемикачам схеми, і називається функцією
провідності. Дві схеми називаються рівносильними, якщо через од
ну з них проходить струм тоді і тільки тоді, коли він проходить че
рез іншу (при тому самому вхідному сигналі). З двох рівносильних
схем більш простою вважається та схема, функція провідності якої
містить менше число логічних операцій або перемикачів.
Логічний елемент комп’ютера — це частина електронної
логічної схеми, що реалізує елементарну логічну функцію. Логічни
ми елементами комп’ютерів є електронні схеми І, АБО, НЕ, ІНЕ,
АБОНЕ й інші (звані також вентилями), а також тригер.
За допомогою цих схем можна реалізувати будьяку логічну
функцію, що описує роботу пристроїв комп’ютера.

СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
Р. Є. Голубєв,
група ПА"52м, 5 курс,
спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: С. С. Забара, д"р т. наук, професор

З масовим підключенням офісних комп’ютерних мереж до мережі
Інтернет з’явилася можливість забезпечення дистанційного адмініст
рування серверів. Новітні технології шифрування трафіку і з’єднання
комп’ютерів в розподілену «віртуальну мережу» (VPN) зробили цю
послугу надійною і безпечною. Доступ до комп’ютерів проводиться по
захищених каналах зв’язку, за допомогою спеціального ПЗ. Дистан
ційне адміністрування допомагає вирішити більшість виникаючих
проблем в найкоротші терміни, без необхідності виїзду фахівця.
1. Переваги та недоліки дистанційного адміністрування.
1.1. Переваги.
1. Швдке реагування на несправність програмного забезпечення.
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2. Швидке діагностування неспраності, будь то програмна чи
апаратна несправність, та можливість швидкого аварійного усунен
ня проблеми.
3. При незначній апаратній чи програмній несправності є мож
ливість дистанційного усунення, тобто непотрібно витрачати час на
приїзд (чи переїзд) кваліфікованого спеціаліста що може призвести
до витрат коштів та часу.
4. В багатьх программах є можливість моніторингу дій операто
ра ПК, тобто можна слідкувати за правильностью користування ПК.
5. В багатьх программах є можливість передачі файлів що може бу
ти дуже зручно для системного адміністратора, так як непотрібні додат
ковіносії інформації, а також менша вірогідність зараження вірусами.
6. Можливість дистанційнго навчання персоналу.
1.2. Недоліки.
1. При відсутності інтернету неможливо використовувати дан
ний тип адміністрування.
2. При наявності серйозної програмної або апаратної несправ
ності неможливо підєднатися до ПК і вирішити проблему.
3. Програми дистанційного адміністрування потребують швид
кісного інтернету (від 512 Кб/с), що може завадити роботі інших
ПК якщо вони підєднані до одного каналу, чи взагалі унеможливи
ти дистанційне адміністрування.
2. Застосування технологій дистанційного адміністрування.
Дистанційне адміністрування може використовуватись в любій
фірмі чи підприємстві. Особливо буде доцільно використовувати
в фірмах філіали яких знаходяться на певній відстані одна від одної.
Також люба структура в якій використовуються ПК, буде зацікав
лена в використанні данної технології так як проводити регулярну
профілактикук ПЗ необхідно для кожного ПК.
3. Технології дистанційного адміністрування.
При дистанційному адмініструванні важливим аспектом яв
ляється технологічний аспект. Розглянемо основні технології, що
застосовуються у корпоративному дистанційному адмініструванні:
1. Працювати віддалено з будинку чи з іншого ПК, таким чином
економити час та гроші, а також можливість працювати навіть бу
дучи у відрядженні.
2. Адмініструвати мережі.
Віддалено адмініструвати комп’ютери локальної мережі та адмі
ніструвати, підключаючись через Інтернет. Таким чином можна
14
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заощадити час і гроші на дорогу до місця розміщення комп’ютерів
розподіленої мережі.
3. Здійснювати технічну підтримку клієнтів віддалено так як
в багатьох программах можна використовувати функції голосового
та текстового спілкування.
4. Можна легко організувати онлайннаради та презентації з ви
користанням голосового та текстового спілкування. Усі передані через
Інтернет або по локальній мережі дані досить надійно захищаються.
5. Можна дистанційно навчати користувачів та спостерігати як
вони розуміють та використовують матеріал.
6. Також за допомогою моніторингу можна просто присікти не
належне ставлення до ПК чи встановленому на ньому ПЗ.

АПАРАТНА СКЛАДОВА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
І. В. Грай,
І курс, група ПІ"1.1, напрям підготовки «Програмна інженерія»,
тел. (096)"72"06"545
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
І. А. Бобрик, викладач, науковий керівник

Науковотехнічні досягнення ХХ століття показали можливість
автоматизації робіт з даним за рахунок використання не механічних,
а електронних пристроїв. Це дозволило підвищити їх надійність та
продуктивність. Характерною їх відмінністю від механічних пристроїв
є те, що вони реєструють не переміщення елементів конструкції,
а їх стани. Для електронних пристроїв кількість зручних станів, що
розрізняються, два: заряджено — розряджено, є сигнал — немає
сигналу, тощо. Це надає зручність опрацювання даних, поданих
у двійковій системі числення. Перевагою двійкової системи є те,
що вона дозволяє кодувати не лише числа, але й графічні зображен
ня, текст, музику. Тому сучасний комп’ютер може не лише проводити
обчислення, але й здійснювати різноманітні операції з даними, що
мають саму різноманітну форму подання. Сукупність пристроїв,
призначених для автоматизації опрацювання даних, називають об
числювальною технікою. Конкретний набір програмноапаратних
пристроїв, призначених для виконання певного класу завдань, на
зивають обчислювальною системою. Центральним пристроєм об
числювальної системи, як правило, є комп’ютер.
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В сучасному розумінні, комп’ютер — це універсальний електрон
ний пристрій, призначений для автоматизації накопичення, збере
ження, опрацювання, передачі та відтворення даних. Однак було
б хибним вважати, що комп’ютер проводить лише обчислення.
Враховуючи розширення сфери застосування засобів обчислювальної
техніки в практичній діяльності людини, необхідність опрацювання
великих об’ємів інформації за досить нетривалий час, збільшення
потужностей комп’ютерів та розвиток телекомунікацій, комп’ютери
все частіше використовуються як засоби накопичення інформації.
Основними завданнями, що вирішуються при цьому, є впорядку
вання інформації, пошук та фільтрація даних.
Склад обчислювальної системи називається конфігурацією. Апа
ратні та програмні засоби обчислювальної системи розглядаються
окремо. Тому розрізняють апаратну на програмну конфігурацію.
Такий поділ для інформатики є істотним, тому що часто розв’язан
ня одних і тих же завдань може забезпечуватись як апаратними, так
і програмними засобами. Критерієм вибору того чи іншого засобу
є його ефективність та продуктивність.
Структурно комп’ютер складається з чотирьох основних пристро
їв відповідно до тих завдань, які він вирішує при опрацюванні даних.
Пристрої вводу призначені для вводу (накопичення) інформації
та управління роботою комп’ютера користувачем. До цих прист
роїв відносяться: клавіатура, маніпулятор миша, сканер, джойстик.
монітор, принтер (друкуючий пристрій), плоттер.
Фізично кожен елемент структурної схеми складається з різно
манітних пристроїв. Сучасні комп’ютери мають блочномодульну
конструкцію: апаратну конфігурацію, необхідну для виконання пев
них робіт, можна складати з готових вузлів та блоків.
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ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З КУРСУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»
Д. Ю. Даценко,
V курс, група ПА"51м,
спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
Інститут комп’ютерних технологій, к. тел. 093"4593862,
О. В. Кошуков,
канд. техн. наук, доцент, науковий керівник

Підвищення ефективності навчання — пріоритетна задача у сфе
рі освіти. Один з шляхів рішення цієї задачі — впровадження мо
дульнорейтингової системи навчання, що базується на використу
ванні комп’ютерних технологій.
Приводиться опис і результати експерименту по упровадженню
інформаційних технологій в ході процесів навчання і перевірки знань
студентів вищої школи дисципліні «Основи охорони праці». Отри
мані кількісні результати дозволяють підтвердити висновок про те,
що студенти групи, що навчаються з використанням комп’ютерної
програми, в порівнянні з контрольною групою, що навчається тра
диційним методом:
1) навчаються краще і швидше;
2) якість запам’ятовування учбового матеріалу вище.
Відомо, що використовування інформаційних технологій при
навчанні і перевірці знань виключає ряд недоліків, властивих тра
диційному методу навчання. Крім того, в ній показано що при ви
користуванні студентом в ході навчання комп’ютерної програми,
затрачується менше часу на навчання, а знання, отримані при цьо
му, запам’ятовуються на більш тривалий термін.
Зроблена спроба підтвердити це кількісними характеристиками.
У процесі навчання дисципліні «Основи охорони праці» у Від
критому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»
були відібрано дві групи студентів по 30 чоловік в кожній.
Одна група (контрольна) навчалася по традиційній методиці.
Вона передбачала проведення лекцій, традиційних практичних за
нять і іспиту. Перед початком занять викладач розділив весь цикл
лекцій на модулі, кожний з яких був переважно закінченою темою.
До фрагментів цієї теми були розроблені контрольні запитання з аль
тернативними відповідями.
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На практичних заняттях в контрольній групі студенти закріп
лювали знання, отримані на лекції. Для цього викладач проводив
опит по темі прочитаної лекції. Потім він пропонував відповісти на
один з варіантів тестового завдання, що складається із заздалегідь
розроблених запитань по темі. Далі результат тестування оцінювався
по п’ятибальной системі. Іспит в традиційній схемі навчання також
передбачав відповіді на питання на випадково отриманий варіант
тестового завдання з подальшою відповіддю викладачу.
Навчання в другій групі (експериментальної) відрізнялося від
контрольної тим, що практичні заняття проходили з використан
ням навчальної комп’ютерної програми «Автоэкзаменатор». Конт
рольні запитання і критерії оцінки, закладені в комп’ютерну прог
раму викладачем, строго відповідали запитанням і вищенаведеним
критеріям контрольної групи, що забезпечувало тотожність учбо
вого матеріалу в обох групах.
Зіставлення результатів засвоєння навчального матеріалу обома
групами проводилося шляхом порівняння трьох параметрів: інтег
рального результату перевірки знань в кожній групі після кожної
лекції; інтегрального результату підсумкової (вихідний) перевірки
знань в кожній групі на іспиті; інтегрального результату перевірки
знань, проведеної через семестр після закінчення навчання (за
лишкове знання).
Таким чином, унаслідок проведеного експерименту в рамках при
ведених допущень виявлені переваги навчання з використанням
комп’ютерної програми в порівнянні з навчанням традиційним ме
тодом, які полягають в наступному:
1) студенти навчаються краще і швидше;
2) ступінь запам’ятовування учбового матеріалу (залишкові знан
ня) у студентів вище.
Таким чином, упровадження комп’ютерних технологій в процес
навчання і перевірки знань дає відчутні кількісні переваги студен
там в оволодінні знаннями з меншими витратами часу і на більш три
валий термін.
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МЕТОДИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ
В МОДЕЛЮВАННІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
М. В. Динько,
IV курс, група ПІ 41, напрям підготовки «Програмна інженерія»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник П. А. Грицан, ст. викладач

Розглядаючи сфери застосування моделей, можна констатувати,
що за допомогою моделі можна досягти двох основних цілей: опи
сової, якщо модель призначена для пояснення і кращого розуміння
об’єкта, або приписуючої, коли модель дає змогу передбачити або
відтворити характеристики об’єкта або визначити його поведінку.
Таким чином, модель є описовою, якщо вона призначена зображува
ти поведінку (функціонування) або властивості існуючої або типової
системи (наприклад, масштабна модель або письмовий опис, що
дає змогу знайомити потенційних покупців із фізичними і робочи
ми характеристиками комп’ютера). Протилежність — приписуюча
модель, яка відображає необхідну поведінку або властивості запро
понованої системи (наприклад, масштабна модель або письмовий
опис, представлений постачальнику комп’ютерів, з фізичними і ро
бочими характеристиками потрібного замовнику комп’ютера).
Приписуюча модель може бути описовою, але не навпаки. Тому
існує різний ступінь корисності моделей, які використовуються
в технічних і соціальних науках. Це значною мірою залежить від ме
тодів, і засобів, застосовуваних під час побудови моделей, а також
від кінцевої мети. У соціальних науках моделі призначено для пояс
нення існуючих систем, а в техніці вони є допоміжними засобами
для створення нових або більш досконалих моделей. Модель, що
придатна для досягнення цілей розроблення системи, має також
пояснювати її.
Під час побудови моделей застосовуються фундаментальні за
кони природи, варіаційні принципи, аналогії, ієрархічні ланцюж
ки. Процес створення моделі включає такі етапи.
1. Словесносмисловий опис об’єкта або явища — формулюван
ня описової моделі, призначеної для сприяння кращому розумінню
об’єкта моделювання,
2. Числове вираження модельованої реальності для виявлен
ня кількісної міри і границь відповідних якостей; з цією метою
провадиться математикостатистична обробка емпіричних даних,
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пропонується кількісне формулювання якісно встановлених фактів
і узагальнень.
3. Перехід до вибору або формулювання моделей явищ і про
цесів (варіаційного принципу, аналогії тощо) і його запису у фор
малізованій формі; це рівень структурних теоретичних схем, таких
як системи масового обслуговування, мережі Петрі, скінченні або
ймовірнісні автомати, діаграми фонд — потік тощо.
4. Завершення формулювання моделі її «оснащенням» — завдан
ня початкового стану і параметрів об’єкта.
5. Вивчення моделі за допомогою доступних методів (у тому
числі із застосуванням різних підходів і обчислювальних методів).
У результаті дослідження моделі досягається поставлена мета.
У цьому разі має бути встановлена всіма можливими способами (шля
хом порівняння з практикою, порівняння з іншими підходами) її адек
ватність — відповідність об’єкта сформульованим припущенням.
Література
1. Томашевський В. М. Моделювання систем / В. М. Томашевський —
К. : BHV, 2005.
2. Дунець Р. Б. Аналіз та синтез топологій комп’ютерних видавничо
поліграфічних систем / Р. Б. Дунець — Львів : НВФ «Українські техноло
гії», 2006.
3. Шикин Е. В.,Чхартишвили А. Г. Математические методы и модели
в управлении / Е. В. Шикин, А. Г. Чхартишвили — М. : Дело, 2004.

СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
А. Домашовець,
Група ПА"52М, Інститут комп’ютерних технологій,
університет «Україна»,

Доповідь присвячена системам дистанційного навчання (далі —
ДН), що набирають останнім часом все більшу популярність. Розгля
нуто технології дистанційного навчання.
Дистанційне навчання можна розглядати як систему технологій.
Комбінуючи технологічні можливості ДН ви можете автоматизувати
процес навчання в необхідному саме вам ступені.
Ключовими елементом цієї системи є навчальний контент. Ос
новними формами навчального контенту є електронний курс (па
кет навчального контенту, вивчення якого є керованим), симуляція
20

і комп’ютерні технології

Секція 12

(віртуальне середовище, що імітує реальні умови діяльності), вебі
нар (веб семінар, запис вебінару, лекції). У дистанційному навчанні
також може використовуватися практично будьелектронний кон
тент: графіка, анімація, відео, документи і т.д. Розробка навчально
го контенту може бути колективного та індивідуального, на основі
готових шаблоном, або повністю авторської.
Технології дистанційного навчання дозволяють організовувати
і комбінувати навчальний контент, регламентувати доступ до нього,
регламентувати індивідуальні та групові плани навчання (взаємодії
з навчальним контентом), здійснювати тестування практично будь
якої складності, здійснювати моніторинг процесу дистанційного
навчання, накопичувати статистику і надавати звітність.
Технології ДН здатні забезпечувати візуальні, аудіальні, текстові
(синхронні та асинхронні) комунікації між викладачем і учням, учня
ми в групі.
Електронні системи управління навчанням (LMS — learning
management system) дозволяють автоматизувати вичерпний перелік
функцій з адміністрування процесу навчання та доставки учбового
контенту в заклади.
Планування та облік очних і дистанційних навчальних заходів,
складання навчальних програм та навчальних планів, планування
і доставка навчальних ресурсів усіх видів.
Основні функції системи управління навчанням:
— збір та обробка заявок на навчання, що надходять через кор
поративний портал;
— формування індивідуальних планів навчання студентів;
— ведення бази даних навчальних програм, в тому числі що про
водяться зовнішніми організаціями;
— планування навчання з урахуванням рівня підготовки, знань
і навичок студентів;
— планування та облік витрат і бюджетів на навчання;
— ведення бази даних викладачів (внутрішніх і зовнішніх), а також
навчальних ресурсів (аудиторій, навчальних матеріалів, обладнання);
— складання графіка навчання (списку планованих навчальних
програм);
— доступ до календаря навчальних заходів для користувачів пор
талу;
— облік навчальних заходів — формування списку учасників захо
ду (в тому числі обробка надійшли раніше заявок та індивідуальних
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планів навчання), облік і перевірка обмежених ресурсів (аудиторій,
обладнання), облік бюджетних обмежень;
— документообіг в процесі навчання — підготовка наказів, зві
тів та інших документів, повідомлення студентів;
— аналіз результатів навчання — збір і обробка (через Портал)
відгуків тих, хто навчається, побудова агрегованих аналітичних звітів.
Система управління навчальним контентом (Learning Content
Management Systems — LCMS). Чим більшу роль у конкуренто
спроможному становищі ВНЗ на ринку освіти відіграє рівень його
навчання, тим більше цей ВНЗ потребує унікальний навчальний
контент. Основний принцип управління навчальним контентом
полягає в розділенні навчального матеріалу на окремі (умовно неза
лежні) навчальні елементи. Кожен елемент замикається на конкрет
ній компетенції і досить чітко її деталізує. Наприклад, навчальний
елемент присвячений вмінню задавати відкриті питання. Ці еле
менти утворюють собою навчальні модулі, з яких у подальшому мо
жуть формуватися необхідні навчальні програми. Один модуль може
бути затребуваний в декількох навчальних програмах, при цьому
він може бути використаний як без змін, так і незначно модифіко
ваний для цілей конкретної програми.
Об’єднані в бібліотеки ці модулі поступово формують досить ве
ликий масив знань. І природно, цей масив потребує в управління.
Ефективне управління буде неможливо, якщо матеріали в масиві
не будуть відповідати внутрішньому стандарту, якщо не буде побу
дована система обліку матеріалів, якщо не буде забезпечено швид
кий пошук і доступ необхідних матеріалів, не будуть реалізовані
можливості швидкого конструювання курсів. Ці та інші функції
поєднуються в системі управління навчальним контентом (Learning
Content Management System — LCMS).
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АНАЛІЗ ТА РОЗВИТОК WI,FI МЕРЕЖІ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
В. В. Заікін,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Найбільш важливим ресурсом сучасного життя є час. Від його
раціонального використання залежить успіх будь якої справи. Тому
досягти успіху можливо тільки при чіткому плануванні викорис
тання цього часу.
Для підвищення ефективності робочого процесу, його потрібно
систематизувати і планувати. Кожен користувач мережі повинен
мати можливість самостійно планувати свій час і мати доступ до необ
хідних ресурсів своєї спеціальності, для цього створюються локальні
комп’ютерні мережі та сучасне інформаційне забезпечення.
Таким чином, метою даної роботи є створення локальної мережі
з радіо доступом підприємства. Для цього були вирішені наступні
завдання:
— проведено аналіз основних інформаційних потоків з ураху
ванням організаційної структури і комунікацій приміщень;
— сформульовані вимоги до системи;
— розроблено рішення з інформаційного, організаційного, тех
нічного та програмного забезпечення;
— зроблено вибір необхідного обладнання для комп’ютерної
мережі з радіо доступом.
Метою створення такої системи є підвищення ефективності ро
боти користувачів організації, а також вдосконалення планування
їх робочого і не робочого часу. Проте перш ніж пропонувати якісь
рішення, необхідно вивчити накопичений потенціал про подібних
системах, які існують і експлуатуються в інших дочірніх підпри
ємств. Було проведено дослідження публікацій Internetджерел на
предмет існуючих розробок у цьому напрямку.
Далі в роботі розглянуто типові методи проектування локальної
мережі, методи мережевий технологи і топології. Для двох примі
щення що знаходяться на різних поверхах і з’єднані між собою
радіо мости була обрана топологія «зірка», як Найбільш представ
лені оптимальна по надійності і вартості. Була також розглянута ор
ганізаційноштатна структура будівлі та інформаційні потоки.
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Був проведений також аналіз приміщень підприємства, спроекто
вано розміщення сервера і комп’ютерів по кабінетах і тих. кімнатах.
Структурна схема Мережі з радіо доступом представлена струк
турна схема мережі з радіо доступом організації та можливості
підключення до мережі підлягаючих будівель, додаткових робочих
станцій за допомогою Wifi.
Представлена функціональна схема локальної мережі з радіо
доступом організації та її зв’язок з іншими робочими станціями, які
можуть підключатися, перебуваючи в будівлях підприємства.
У роботі також розглянуті питання захисту інформації і зробле
ний розрахунок надійності локальної системи (ймовірність безвід
мовної роботи склала 0,96).
Представлені результати економічного розрахунку мережі затрати
на купівлю обладнання склали 10515грн впровадження цієї систе
ми забезпечить значну економію, яка виражається в наступних по
казниках:
— підвищення продуктивності роботи студента;
— зменшення навантаження на викладача;
— вивільнення робочого часу.
Час, за який система себе окупає становить приблизно 11 міся
ців, тому цю систему можна важити рентабельною
Також в ході проектування були виконані розділи з цивільної
оборони, охорони праці. У результаті проведення проектування ло
кальної мережі з радіодоступом був зроблений висновок про знач
не підвищення ефективності робочого процесу і доцільності впро
вадження даної системи.

МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗВУКУ
С. Іванов,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
м. Київ, вул. Львівська, 23, e"mail: serg.ivanov.89@gmail.com

Доповідь присвячена методам розпізнавання і синтезу мовлення,
що набирають останнім часом все більшу популярність. Розглянуто
способи призначені для попередньої обробки звукової інформації.
Наводиться інформація з нейронних мереж, методів розпізнавання
і синтезу мови.
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У комп’ютерних системах, для розпізнавання мовлення, вико
ристовуються два принципово різних підходи: розпізнавання голо
сових міток і розпізнавання лексичних елементів.
Перший підхід передбачає розпізнавання фрагментів мовлення
по попередньо записаному шаблону. Цей підхід широко викорис
товується у відносно простих системах, призначених для виконан
ня завчасно записних мовних команд.
При реалізації другого підходу з потоку мовлення виділяються
окремі лексичні елементи — фонеми і алофони, які потім об’єдну
ються у склади і морфеми. Саме цей підхід і використовується
в «справжніх» системах розпізнавання мовлення.
Усі системи розпізнавання мовлення можна розділити на два
класи: системи, залежні від диктора (для роботи з іншим диктором
такі системи вимагають повної пере настроювання); системи, не
залежні від диктора (такі системи не потребують попереднього на
вчання і здатні розпізнавати мову будьякого диктора).
Результати осцилографічних досліджень свідчать, що неможли
во виділити з мови фонеми і алофони, аналізуючи тільки форму
обвідної звукового сигналу. Не можна обмежитися складанням ба
зи даних із записів звукових сигналів всіх фонем, алофонів та інших
лексичних елементів для подальшого порівняння форми сигналів
у процесі розпізнавання. Тут потрібні більш складні методи.
Перед тим як робити спроби розпізнавання мови, потрібно ви
конати попередню обробку мовного сигналу. У ході цієї обробки
слід видалити шуми і сторонні сигнали, частотний спектр яких зна
ходиться поза спектром людської мови. Таку обробку можна вико
нати за допомогою аналогових або цифрових смугових фільтрів.
Відфільтрований звуковий сигнал потрібно оцифрувати, виконав
ши аналогоцифрове перетворення.
Всю попередню обробку звукового сигналу можна зробити за до
помогою стандартного звукового адаптера, встановленого в комп’ю
тері. Додаткова цифрова обробка звукового сигналу (наприклад,
частотна фільтрація) може виконуватися центральним процесором
комп’ютера. Таким чином, при використанні сучасних персональних
комп’ютерів системи розпізнавання мовлення не вимагають для своєї
роботи спеціального апаратного забезпечення.
Важливим етапом попередньої обробки вхідного сигналу є нор
малізація рівня сигналу. Це дозволяє зменшити похибки розпізна
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вання, пов’язані з тим, що диктор може вимовляти слова з різним
рівнем гучності.
Однак, якщо вхідний звуковий сигнал має занадто малий рівень
гучності, то після нормалізації може з’явитися шум. Тому для успіш
ної роботи системи розпізнавання мовлення необхідно відрегулюва
ти оптимальним чином чутливість мікрофона. Надмірна чутливість
може призвести до нелінійних спотворень сигналу і, як наслідок, до
збільшення похибки розпізнавання мови.
Інформації про амплітуду і форми мовного сигналу не достатньо
для виділення з мови лексичних елементів. Залежно від різних обста
вин форма мовного сигналу може змінюватися в широких межах, що
ускладнює задачу розпізнавання.
Для вирішення задачі розпізнавання необхідно виділити пер
винні ознаки мови, які будуть використані на наступних етапах про
цесу розпізнавання. Первинні ознаки виділяються за допомогою
аналізу спектральних і динамічних характеристик мовного сигналу.
Для виділення інформативних ознак мовного сигналу викорис
товується спектральне представлення мови. При цьому на першому
етапі здійснюється отримання частотного спектра мовного сигналу
з допомогою набору програмних смугових фільтрів (виконуючи так
зване дискретне перетворення Фур’є).
На другому етапі виконуються перетворення отриманого спектра
мовного сигналу: логарифмічна зміна масштабу в просторі амплітуд
і частот; згладжування спектру з метою виділення його огинаючої;
кепстральний аналіз (cepstral analysis), тобто зворотне перетворення
Фур’є від логарифма прямого перетворення.
Як відзначають дослідники, аналіз Фур’є має цілу низку недолі
ків, в результаті яких відбувається втрата інформації про тимчасові
характеристики оброблюваних сигналів. Цей аналіз має на увазі ви
користання штучних прийомів, за допомогою яких здійснюється
частотнотимчасова локалізація.
У сучасних технологіях обробки і розпізнавання сигналів застосо
вуються так звані вейвлетперетворення та вейвлетаналіз. Вейвлет
аналіз позбавлений недоліків аналізу Фур’є. Він дозволяє досягти не
поганих результатів при використанні в системах розпізнавання мови.
Фур’єаналіз передбачає розкладання вихідної періодичної
функції в ряд, в результаті чого вихідна функція може бути пред
ставлена у вигляді суперпозиції синусоїдальних хвиль різної часто
ти. Така суперпозиція і є спектр сигналу.
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Що ж стосується вейвлетаналізу, то тут вхідний сигнал розкла
дається в базис функцій, що характеризують як частоту, так і час.
Тому за допомогою вейвлетів можна аналізувати властивості сигна
лу одночасно і у фізичному просторі (час, координата), і в частот
ному просторі.
Функціїбазиси для вейвлетного перетворення конструюються
на основі похідних функцій Гаусса. Ці функції мають свої назви:
WAWEвейвлет, MHATвейвлет (Mexican Hat), Morlet, Paul, LMB,
Daubeshies. При використанні вейвлетперетворень для розпізна
вання мовлення розробник повинен вибрати потрібну функцію.
Від правильного вибору залежить успішність розпізнавання.
Перераховані вище перетворення дозволяють враховувати такі
особливості мовного сигналу, як зниження інформативності висо
кочастотних ділянок спектру, логарифмічну чутливість людського
вуха і т. д.
Крім спектральних характеристик, необхідно враховувати і дина
мічні особливості мови. Для цього використовують дельтапараметри,
що представляють собою похідні за часом від основних параметрів.
Для виділення фонем і алофонів застосовуються нейронні мережі
і метод формування нейронних ансамблів. Формування нейронних
ансамблів являє собою процес навчання нейронної мережі без вчи
теля, при якому відбувається статистична обробка всіх сигналів, що
надходять на вхід нейронної мережі. При цьому формуються ансамб
лі, відповідні найбільш часто зустрічаємих сигналів.
Розпізнавання злитої мови являє собою багаторівневий процес.
Після попередньої обробки мовного сигналу і виділення з нього ін
формативних ознак виконується виділення лексичних елементів
мовлення. Це перший рівень розпізнавання. На другому рівні ви
іляються склади і морфеми, на третьому — слова, речення та пові
домлення.
На кожному рівні сигнал кодується представниками попередніх
рівнів. Тобто склади і морфеми складаються з фонем і алофонів,
слова — з складів і морфем, речення та повідомлення — зі слів.
При переході з рівня на рівень крім сигналів передаються і деякі
додаткові ознаки, часові залежності і відношення між сигналами. Зби
раючи сигнали з попередніх рівнів, вищі рівні в своєму розпорядженні
мають великий об’єм інформації (або її інше подання), і можуть
здійснювати управління процесами на нижчих рівнях, наприклад,
із залученням механізму уваги.
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Механізм уваги використовується при навчанні нейронної мережі.
У разі використання такого механізму при появі зразка, невідомого
нейронній мережі, швидкість навчання багаторазово зростає. При
цьому рідко зустрічаємий зразок запам’ятовується в нейронній
мережі.
Після виділення інформативних ознак мовного сигналу можна
представити ці ознаки у вигляді деякого набору числових пара
метрів (тобто у вигляді вектора в деякому числовому просторі). Далі
задача розпізнавання примітивів мови (фонем і алофонів) зводить
ся до їх класифікації за допомогою навчено нейронної мережі.
В якості моделі нейронної мережі, придатної для розпізнавання
мови і навченої без вчителя можна вибрати самоорганізовану карту
ознак Кохонена. У ній для множини вхідних сигналів формуються
нейронні ансамблі, які представляють ці сигнали. У порівнянні з кла
сичним програмуванням, коли алгоритм вирішення того чи іншого
завдання поставлений жорстко, нейронні мережі дозволяють дина
мічно змінювати алгоритм простою зміною архітектури мережі.
Можливість зміни алгоритму роботи нейронної мережі простою
зміною його архітектури дозволяє вирішувати завдання абсолютно
новим способом, за допомогою так званих генетичних алгоритмів.
При використанні генетичних алгоритмів створюються правила
відбору, що дозволяють визначити, краще або гірше справляється
нова нейронна мережа з вирішенням завдання. Крім того, визнача
ються правила модифікації нейронної мережі.
Література
1. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. — 2е. — СПб : Питер,
2006. — С. 751.
2. Павлейно М. А., Ромаданов В. М. Спектральные преобразования в
MatLab. — СПб : 2007. — С. 160.
3. Медведев В. С., Потемкин В. Г. Нейронные сети. MATLAB 6. — М. :
ДиалогМИФИ, 2002.
4. Дьяконов В. П. Вейвлеты. От теории к практике. Изд. 2ое, дополнен
ное и переработанное. — М. : СОЛОНПресс, 2004. — С. 400.
5. Davies K.H., Biddulph R. and Balashek, S. (1952) Automatic Speech
Recognition of Spoken Digits, J. Acoust. Soc. Am. 24 (6). — Р. 637–642.

28

і комп’ютерні технології

Секція 12

ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ФРЕЙМВОРКУ DJANGO
ЯК ПЛАТФОРМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМПЕРЦІЇ,
ТА ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ ПІДХОДИ
ДО ПОБУДОВИ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ
К. С. Князев,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Компютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Вступ: Сайти електронної комерції відносно нова комірка у ве
ликому різноманітті напрямків торгівлі, але не можна ігнорувати
факту значного росту кількості і якості цих сайтів. Як приклад
всесвітньо відомі сайти Amazon.com та Ebay.com — котрі за корот
кий проміжок часу отримали всесвітню славу та визнання, і котрі
мають стабільний ріст чистого прибутку.
Актуальність роботи: На підставі такого стрімкого успіху цих
проектів з’явилася ціла хвиля інтернет магазинів, котрі пропону
ють безліч функцій та товарів, але незважаючи на це в інтернеті та
конкретних його частинах, що орієнтовані на локального споживача,
завжди є місце новим платформам електронної комерції. Зважаючи
на це з’явилися інструменти для створення високонавантажених
проектів, котрі оперують великими об’ємами інформації та змісту.
Одним із таких інструментів являється фреймворк Django кот
рий створений за допомогою використання об’єктноорієнтованої
мови програмування Python, котра сама по собі гарно підходить для
розробки вебдодатків. Одними з особливостей цього фреймворку
є його орієнтованість на швидку розробку додатків, та орієнтація на
керування великими об’ємами інформації котра може дуже швид
ко змінюватись. Оскільки швидка зміна актуальності інформації
стосовно товарів та складність із керуванням великими потоками
інформації є одними із найважливіших проблем цієї галузі —
фреймворк Django є гарним вибором для побудови сайту електрон
ної комерції.
Ціль: огляд можливостей фреймвору, та підходів котрі викорис
товуються при використанні фреймворку Django як платформи для
розробки сайту електронної комерції.
Задачі:
— спрощення розробки повторюваних частин коду додатків;
— зменшення часу на розробку спеціалізованих додатків.
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Висновок: Сам по собі фреймворк Django є дуже потужним інст
рументом для створення сайтів котрі працюють з великими об’ємами
інформації котра швидко змінюється. Як платформа для створення
сайтів електронної комерції Django має певні переваги над розробкою
сайту електронної комерції «з нуля» за рахунок його спеціалізації
на зменшенні витрат на розробку саме сайтів потік інформації на
котрих дуже щільний і за рахунок принципів в основу котрих поля
гає написання коду котрий можна повторно використовувати у ве
ликій кількості, схожих за надаваними функціями, проектів.
Вирішення поставлених задач досягається в першу чергу двома
речами:
Поперше, це радикально змінює час і ресурсів, необхідних для
створення вебдодатків. Попередні покоління засобів розробки або
не були розроблені спеціально для Інтернету або були створені
в іншу епоху, для вирішення інших потреб. Цей новий клас інстру
ментів розробки побудований спеціально для потреб та термінів
розробки сучасних програм та програмного забезпечення.
Друга перевага — це якість. Оскільки основні і повторювані зав
дання обробляються фреймворком, розробники можуть зосередитися
на додаванні переваг шляхом створення більш високоякісних основ
них функцій додатків і навіть впровадженням передових функцій, які
раніше були б втрачені через обмеження часу і бюджету. У багатьох
випадках він також дозволяє спрощення поділу праці; дизайнери
можуть зосередити увагу на розробці HTML шаблонів, люди що від
повідають за наповнення сайту можуть написати зміст, і програмісти
можуть створювати програмне забезпечення. Коли кожна команда
може зосередитися виключно на своїх завданнях, з мінімальними
перериванням на узгодження з іншими командами, якість вико
нання роботи має тенденцію до збільшення.
Також іншою вагомою перевагою є Об’єктнореляційна проекція
(Object Relational Model або скорочено ORM) яка яка представляє
розробникам абстрактний інтерфейс запитів, на відміно від старих
підходів де потрібно було створювати багато монотонних стомлю
ючих SQL запитів для досягнення подібних результатів.
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РОЗРОБКА СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ
ДЛЯ РОБОЧИХ СТАНЦІЙ
О. С. Ковальов,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Вступ. Хоча сучасні комп’ютери і володіють достатньо велики
ми обчислювальними потужностями, існують завдання, вирішення
яких на звичайних ЕОМ вимагають неприйнятно довгий час. Для
вирішення цих завдань можна використати багатопроцесорні об
числювальні системи. Але нагляд за усіма системами дуже склад
ний тому можна прийняти раціональне рішення, а саме, автомати
зувати систему та використати систему моніторингу для контролю
даних з головного комп’ютера.
Що таке моніторинг? Моніторинг — це систематичний збір та
обробка інформації, яка може бути використана для поліпшення
процесу прийняття рішення, а також, побічно, для інформування
громадськості або прямо як інструмент зворотного зв’язку з метою
здійснення проектів, оцінки програм.
Технічні засоби реалізацій.
1. Засобів здобуття первинної інформацій,
2. Засоби перетворення і переробки інформації,
3. Засоби видачі інформації обслуговуючому персоналу,
4. Допоміжні пристрої.
Загальні принципи моніторингу.
• Вибір основних технічних засобів повинен відповідати вимо
гам об’єкту.
• Визначення механізмів керування: автоматично або дистан
ційно.
• Повинна бути можливість нарощування функцій управління
та вдосконалення основних засобів.
• Відстань та точність встановлення датчиків.
• Вживання однотипних засобів.
• Кількість приладів має бути обмеженою.
Переваги моніторингу та автоматизацій.
За допомогою засобів діагностики фіксуються наступні ситуації:
• Перевищення температури вище за допустимі норми.
• Відмова джерел живлення.
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• Відмова робочої станції.
• Порушення працездатності принтерів.
• Розрив з локальною мережею чи глобальною мережею Internet.
• Збій в передачі даних.
У разі створення даних ситуацій оператор отримує миттєве пові
домлення що скорочує час реагування. Система моніторингу є ду
же ефективним рішенням для автоматизацій робочих станцій, що
в свою чергу скорочує не тільки час але й кошти.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ САЙТІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ CMS СИСТЕМ
О. Козленко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Інститут комп’ютерних технологій
м. Київ, вул. Львівська, 23, e"mail: prizrak777@ukr.net

Доповідь присвячена питанням аналізу голових характеристик
найбільш поширених сучасних CMS систем. Основною задачею
є допомогти розробнику здійснити вдалий вибір системи керування
вебконтентом, виходячи з конкретних вимог до кінцевого продук
ту. При аналізі розглянутих в роботі CMS систем враховувалось,
в тому числі, з застосуванням яких мов програмування здійснена їх
реалізація, особливості їх архітектури, в яких сферах web — розроб
ки ці системи виявили себе як найбільш ефективні та за рахунок
яких їх характеристик.
Перш ніж приступити до розгляду CMS, необхідно визначити
базові критерії вибору системи для конкретного застосування, пока
зати якими перевагами і недоліками володіють кожна з найбільш по
пулярних у наш час систем, визначимо, що таке система управління
сайтом (Content management system, CMS), рішенням яких завдань
покликане допомогти їх використання у веброзробках.
Система керування вмістом (контентом) (англ. Content manage
ment system, CMS) — це інформаційна система або комп’ютерна про
грама, що використовується для забезпечення та організації спіль
ного процесу створення, редагування і управління вмістом (тобто
контентом) сайтів (веб — додатків). Головною метою такої системи
є можливість збирати в єдине ціле і об’єднати на основі ролей і завдань
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все різнотипні джерела знань та інформації, доступні як усередині
організації, так і за її межами, а також можливість забезпечення взає
модії співробітників, робочих груп і проектів з створеними ними
базами знань, інформацією та даними так, щоб їх легко можна бу
ло знайти, витягти і повторно використовувати звичним для корис
тувача чином.
У системі управління вмістом можуть бути визначені самі різні
дані: документи, фільми, фотографії, номери телефонів, наукові дані,
і так далі. Така система часто використовується для зберігання, управ
ління, перегляду та публікації документації. Контроль версії є одним
з основних її переваг, коли вміст змінюється групою осіб. У загаль
ному випадку системи керування вмістом діляться на:
— систему управління змісту масштабу підприємства (англ. Enter
prise Content Management System системи управління вмістом під
приємств);
— система управління вебвмістом (англ. Web Content Manage
ment System).
У силу того, що ECMS мають глибоку внутрішню класифікацію
за предметним областям (HRM, DMS, CRM, ERP і т. д.) термін CMS
замістив собою WCMS, перетворившись на синонім системи управ
ління сайтами. Подібні CMS дозволяють управляти текстовим і гра
фічним наповненням вебсайту, надаючи користувачеві інтерфейс
для роботи з вмістом сайту, зручні інструменти зберігання і публі
кації інформації, автоматизуючи процеси розміщення інформації
в базах даних та її видачі в HTML.
Існує безліч готових систем управління вмістом сайту, у тому числі
і безкоштовних. Їх можна, розділити на три типи за способом роботи:
— генерація сторінок за запитом;
— генерація сторінок при редагуванні;
— змішаний тип.
Генерація сторінок за запитом. Системи такого типу працюють
на основі зв’язки «Модуль редагування > База даних > Модуль уяв
лення». Модуль уявлення генерує сторінку із змістом при запиті на
нього, на основі інформації з бази даних. Інформація в базі даних
змінюється за допомогою модуля редагування. Сторінки наново ство
рюються сервером при кожному запиті, що в свою чергу створює
додаткове навантаження на системні ресурси. Навантаження може
бути багато разів знижена при використанні засобів кешування, які
є в сучасних вебсерверах.
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Генерація сторінок при редагуванні. Системи цього типу суть про
грами для редагування сторінок, які при внесенні змін в зміст сайту
створюють набір статичних сторінок. При такому способі в жертву
приноситься інтерактивність між відвідувачем і вмістом сайту.
Змішаний тип. Як зрозуміло з назви, поєднує в собі переваги
перших двох. Може бути реалізований шляхом кешування — мо
дуль представлення генерує сторінку один раз, надалі вона в кілька
разів швидше підвантажується з кеша. Кеш може оновлюватись як
автоматично, після закінчення деякого терміну часу або при внесенні
змін в певні розділи сайту, так і вручну по команді адміністратора.
Інший підхід — збереження визначених інформаційних блоків на
етапі редагування сайту і збірка сторінки з цих блоків при запиті
відповідної сторінки користувачем.
Перелік CMS+систем для тестування:
• Drupal
• Joomla!
• TYPO3
• WordPress
Опис обраних CMS+систем:
TYPO3. Структура сайту в TYPO3 представлена деревом сторінок.
На кожній сторінці можуть бути розміщені елементи вмісту — невели
кі блоки інформації: текст, текст + зображення, зображення, таблиця,
чистий html, плагін та інші TYPO3 засновані на шаблонах. Існують
готові шаблони для TYPO3, проте в основному шаблони будуються
заново на спеціальній конфігураційній мовою TypoScript. Незважа
ючи на використання script в назві, TypoScript не є процедурною
мовою. Він використовується для конфігурації і відображення сай
ту. TypoScript є альтернативою XSLT. Основні можливості: Редактор
тексту з форматуванням (RTE) і перевірка орфографії; Відміна змін
і історія змін; Попередній перегляд перед публікацією; Буфер обмі
ну; Редагування вмісту з frontend і backend; Внутрішні посилання
(можливі посиланню на рівні елементів вмісту); Внутрішній пошуко
вий механізм; Одна інсталяція системи для багатьох сайтів (з єдиним
деревом сторінок); Одна інсталяція системи для багатьох доменів;
Гнучка система розмежування прав для редакторів сайту; Динамічна
побудова меню — текстових і графічних; Можливість авторизації
користувачів через LDAP; Робочі області (workspaces); Підтримка
WML; Підтримка XML; Підтримка; імпорту та ексторта RSS; Експорт
в PDF; Експорт в статичний HTML; Кешування сторінок; включає
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в себе різні інструменти для виготовлення Вебсайту і управління
сайтом. Важливою особливістю Joomla є мінімальний набір інстру
ментів при початковій установці, який збагачується в міру необхід
ності. Це знижує захаращення адміністративної панелі непотрібними
елементами, а також знижує навантаження на сервер і економить
місце на хостингу.
Drupal Його архітектура дозволяє застосовувати його для побу
дови різних типів сайтів — від блогів і форумів, до інформаційних
архівів або сайтів новин. Функціональність забезпечується модуля
ми, що підключаються, що звертаються до загального API Drupal.
Стандартний набір модулів включає, наприклад, такі функції як
новинна стрічка, блог, форум, завантаження файлів, збирач новин,
голосування, пошук і інші. Велика кількість додаткових модулів, що
значно розширюють базові функції можна завантажити з офіційно
го сайту.
WordPress розроблений для зручного створення блогів, публіка
цій, також підходить для створення інтернет магазинів.
Основними критеріями для аналізу і тестування CMS систем були
обрані:
1. За способом функціональності: блог, портал, вебвізитка, ін
тернет магазин, соціальна мережа
2. Ліцензія: комерційна, безкоштовна
3. Мова програмування: PHP, ASP.NET, Python, PERL, JAVA, C #
4. ПО Сервера: APACHE, ASP.NET, IIS
5. База даних: MySQL, MS SQL, Oracle, Postgres SQL.
Більш докладні критерії будуть розглянуті в дипломному про
екті, де також розглянуті найважливіші відмінні характеристики
CMS систем.
Література
1. Томсон А. Разработка WEBприложений на PHP и MySQL. — М. :
ДиаСофт, 2003. — 655 c.
2. Вандюк Д. Вестгейт М. CMS Drupal: руководство по разработке сис
темы управления сайтом / Д. Вандюк, М. Вестгейт — М. : Диалектика
Вильямс. 2008. — 400 с.
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ
ЛОГІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ
П. Конєвцов,
ІІІ курс, група КС"31,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (099)"708"55"34
О. Ю. Нечипоренко, ст. викладач, науковий керівник

Імпульсні режими роботи відіграють велику роль в радіоелект
роніці. Вони дають можливість знайти принципове і разом з цим
просте рішення важливих задач, однією з яких є аналіз та синтез
логічних схем.
Практично будьякий комп’ютер складається з комбінації схем
першого і другого родів різної складності. Таким чином, основою
будьякого цифрового автомата, який обробляє цифрову інфор
мацію, є електронні елементи двох типів: логічні або комбінаційні
і запам’ятовуючі. Логічні елементи виконують прості логічні опе
рації над цифровою інформацією, а запам’ятовуючі служать для її
зберігання.
Для аналізу електронних схем за допомогою апарату алгебри
логіки потрібно знайти логічну функцію, що описує роботу заданої
схеми. При цьому виходять з того, що кожному функціональному
елементу електронної схеми можна поставити у відповідність логіч
ний оператор. Цим самим встановлюється однозначна відповід
ність між елементами схеми та її математичним описом.
Завдання синтезу електронних схем можна сформулювати таким
чином: при заданих вхідних змінних і відомій вихідній функції спро
ектувати логічний пристрій, який реалізує цю функцію. Отже, в ре
зультаті рішення задачі синтезу виникає логічна схема, яка відтворює
задану функцію.
Зазвичай, вирішуючи завдання аналізу і синтезу, використовують
повні базиси логічних функцій. При цьому кожну логічну функцію,
зіставляють з деяким фізичним електронним елементом, що дозволяє
логічну схему замінити структурною схемою. Таким чином, вдається
з’єднати математичне завдання синтезу логічної схеми з інженер
ним завданням проектування електронної схеми.
Приклад. Схема дешифратора.
Принцип роботи дешифратора простий: при заданому наборі
вхідних сигналів на виході збуджується один вихід або декілька
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виходів відповідно до заданої залежності. Наприклад, припустимо, що
необхідно синтезувати дешифратор з чотирма вхідними змінними:
х1 – х4, у якого, при будьякій комбінації значень вхідних змінних,
повинен збудитися тільки один вихід з десяти.
Синтез такої схеми може бути здійснений, якщо розглядати роз
дільно кожну вихідну функцію y0 – y9: y0–9 = х1 х2 х3 х4. Реалізація цих
виразів у вигляді кон’юнктора дає можливість створити логічну схе
му дешифратора.
Розглянемо спрощену схему такого дешифратора і його таблицю
істинності. Тут х1 – х4 — вхідні змінні. Значення х1 – х4 формується
в самому дешифраторі після перших інверторів. Дешифратор пе
ретворить чотирирозрядний двійковий код в десятковий. На вихо
дах дешифратора логічній одиниці відповідає низький рівень сиг
налу, а на входах — високий. Комбінаційна таблиця дешифратора
та його схема реалізуються наступним чином:
х4 х3 х2 х1 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
0 1 1 1 0
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 0 0
1 1 0 1 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

6
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
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ГІБРИДНІ НАКОПИЧУВАЧІ
Р. К. Кононенко,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Вступ. В сучасному світі існує дуже велика кількість носіїв на
гнучких дисках, та не така популярна для звичайного користувача
але дуже цікава, з точки зору роботи з даними, система на основі флеш
пам’яті. Тому провідні виробники та розробники накопичувачів,
поєдналися. З метою створити гібридний накопичувач (HHDD),
який би поєднував в собі надійність і швидкість запису/зчитування
пам’яті, та швидкість звернення до неї.
Що представляють собою гібридні вінчестери? Слово «гібрид» —
латинського походження і означає «змішаний». Якщо у відношенні
екологічно безпечних автомобілів це означає поєднання стандартно
го двигуна внутрішнього згорання і електричного, то для вінчестерів
воно означає «помісь» звичайних дисків і флешнакопичувачів.
В флешнакопичувачах використовується таж технологія, що і в кар
тах пам’яті або в звичних флешдрайвах. Правда, ємність пам’яті
у них не така ж, як в більших вінчестерах, які можуть зберігати при
близно 1 Тб даних. Флешнакопичувача служить в якості «швидко
го» буфера даних і зберігає файли в проміжній пам’яті, якими опе
раційна система часто користується. Поки відбувається зчитування
з флешнакопичувача і запис на нього, магнітні диски вінчестера
знаходяться в стані покою. Вони активуються, коли проміжна пам’ять
заповнюється.
Переваги гібридних накопичувачів:
Швидкість — час доступу дуже малий. замість 5–15 мілісекунд,
котрі необхідні вінчестеру, флешнакопичувач витрачає менше однієї
мілісекунди. Таким образом, дані зчитуються швидше. Гібридний
диск оперативно реагує на запити не тільки в процесі експлуатації
комп’ютера, він також може скорочувати час запуску ПК. Адже при
цьому операційна система повинна завантажити велику кількість
даних з жорсткого диска. Завдяки скороченому часу доступу флеш
накопичувача гібридний вінчестер і при старті комп’ютера працює
швидше. Якщо на комп’ютері встановлена Windows Vista/7, опера
ційна система підключає функцію прискорення Ready Drive. Ця тех
нологія розпізнає додатковий флешнакопичувач на жорсткому диску
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і ціле направлено використовує його для прискорення завантажен
ня або прискореного запуску програм з «сплячого» режиму.
Знижене енергоспоживання — оскільки флешнакопичувач не
має рухливих частин, використання електроенергії зменшується.
А так як дискам в гібридному вінчестері приходиться обертатись
рідше, то й весь вінчестер споживає значно менше енергії. За раху
нок цього тривалість роботи акумулятора в ноутбуках збільшується
приблизно на 30 хв.
Рівень шуму — записуюча/зчитуюча голівка менше рухається,
а магнітні диски рідше обертаються. Завдяки цьому загальний рі
вень шуму при роботі вінчестера помітно нижче.
Надійність — оскільки переважно використовується флешнако
пичувач, диски диски обертаються лише в окремих випадках. В стані
покою вони в значно меншій мірі підлягають струсу. Тому неполад
ки, спричинені head crash(наштовхування голівки читання/запису
на диск), трапляються значно рідше.
Перегрів — за рахунок зниженого енергоспоживання гібридні
вінчестери менше нагріваються. Це запобігає виникненню дефек
тів і полегшує охолодження комп’ютера, що особливо актуально
для ноутбуків.

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ, ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ
З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВКИ
Ю. С. Коршняк,
III курс, група ПІ"3.1, напрям підготовки «Програмна інженерія»,
ЛІРоЛ «Україна», к.тел. (099) 73"28"650
О. Ю. Повстяной,
канд. техн. наук, доцент, науковий керівник

Не дивлячись на складність економічної ситуації, в країні швид
ко зростає парк сучасної медичної апаратури: ультразвукові апарати,
комп’ютерні томографи, біохімічні аналізатори і т. д. Проте, через
неповне використання сучасних медичних знань, нові методики
впроваджуються на місцях дуже неефективно. Таким чином, стра
тегічно важливим завданням є організація принципово нової взає
модії працівників охорони здоров’я з центральними науководіаг
ностичними установами, використовуючи наявне устаткування
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і інтелектуальний потенціал кращих клінік країни, для надання ви
сококваліфікованої допомоги населенню в регіонах.
Діагностична допомога населенню регіонів з боку центральних
клінік стає практично недоступною, при тому, що ресурси провідних
медичних центрів сповна дозволяють надавати цю допомогу в повно
му обсязі. Витрати на приїзд повідних фахівців до пацієнтів в регіо
нах стають порівнянними, а часом і перевершують саму вартість
діагностики і лікування. Наявні сучасні засоби зв’язку (супутнико
ва, оптоволоконна, радіорелейна мережі), що активно розвиваються
в країні, дозволять об’єднати регіональні і центральні лікувальні та
наукові установи в єдину мережу і таким чином забезпечити «дос
тавку інтелектуального потенціалу кращих клінік країни в ті місця,
де його екстрено потребують».

Рис. 1 — Розроблене програмне забезпечення формування електронної картки
пацієнта

Основним завданням даної наукової роботи було покращення
за допомогою розробленого програмного забезпечення формуван
ня електронної картки пацієнта з вихідним та покращеним зобра
женням, зберігання електронних карток пацієнтів в базі даних лі
карняного закладу, передача необхідної електронної картки пацієнта
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для уточнення діагнозу лікарюконсультанту через мережу Інтернет,
що дозволить обійтись без закупки нового дорогого обладнання для
УЗД, значно прискорить обробку результатів та зменшить похибки
при встановленні діагнозу пацієнта та призначення раціонального
методу його лікування.

Рис. 2 — Робота програми в дії

Інтерфейс розробленого програмного забезпечення для отриман
ня, покращення та аналізу зображення, отриманого з ультразвукового
апарата розроблено в об’єктноорієнтованому пакеті Delphi 7. Для
зручності використання воно включає в себе візуальні компоненти,
поля редагування та відображення даних.
Основне вікно додатку складається з трьох закладок (рис. 1): зоб
раження отримане з ультразвукового апарату типу ALOKA SSD650;
карточка пацієнта; база даних (журнал).

41

Секція 12

Системний аналіз

ПРО ФУНКЦІЙНІ РІВНЯННЯ
НА МНОЖИНІ ОБОРОТНИХ ФУНКЦІЙ
Г. В. Крайнічук,
науковий співробітник Вінницького соціально"економічного інституту
тел. 0977"964"01"22, e"mail: kraynichuk@ukr.net
Ф. М. Сохацький, д"р фіз."мат. наук, доцент, науковий керівник

Функція, що визначена на скінченній чи нескінченній множині
називається квазігруповою або оборотною, якщо вона оборотна по
кожній своїй змінній. Bивчення оборотних функцій спричинено
різноманітними їх застосуваннями в теорії кодування, комбінато
риці, алгебрі, криптології, геометрії тощо.
Одне з питань, яке виникає при вивченні оборотних функцій, —
це описання всіх розкладів оборотної функції для подання багато
місної оборотної функції у вигляді композиції оборотних функцій
від меншої кількості змінних. Задача про описання розкладів обо
ротних операцій за допомогою безповторної композиції вивчалась
А. В. Кузнєцовим [1] для булевих функцій та Ф. М. Сохацьким [2]
для функцій, які визначені над довільною скінченною множиною:
будьякі два повні розлади функції, яка сильно залежить від кожної
своєї змінної, майже однакові.
Розглянемо розклади тернарної оборотної функцій на оборотні
бінарні функції, в яких перша предметна змінна повторюється не
більше двох разів. Наприклад, функція f(x; y; z) має безповторні
розклади та розклади, змінна х в яких входить двічі. Прирівнявши
два таких розклади, отримуємо тотожність, яка означає, що компо
ненти цих розкладів є розв’язками відповідного функційного рів
няння: якщо обидва розклади безповторні, то четвірка оборотних
функцій є розв’язком врівноваженого квадратичного функційного
рівняння, наприклад, рівняння асоціативності [3]; якщо один роз
клад безповторний, а в іншому розкладі — перша предметна змінна
повторюється двічі, то п’ятірка квазігрупових операцій є розв’язком
деякого дистрибутивноподібного функційного рівняння, наприклад,
рівняння лівої дистрибутивності [4]; якщо в обох розкладах перша
предметна змінна повторюється двічі, то шістка оборотних функ
цій є розв’язком функційного рівняння типу БолаМуфанг, напри
клад, рівняння Муфанг [5].
Парастрофними перетвореннями [6] зведено вивчення дистри
бутивноподібних функційних рівнянь до 5 класів, представником
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одного з яких є функційне рівняння лівої дистрибутивності. Знахо
дження всіх розв’язків рівняння лівої дистрибутивності над множи
ною оборотних функцій є однією і з відомих проблем в теорії функ
ційних рівнянь та в теорії квазігруп. Розв’язки інших чотирьох рівнянь
знайдено. Вивчення загальних функційних рівнянь типу Бола — Му
фанг зведено до вивчення 8 функційних рівнянь, представником
одного з них є функційне рівняння Муфанг. Знаходження повної
множини розв’язків рівняння Муфанг над множиною оборотних
функцій є також відомою проблемою в теорії функційних рівнянь
та в теорії квазігруп. Розв’язки інших 7 рівнянь типу Бола — Му
фанг знайдено. Наприклад,
Теорема. Шістка (f1,..., f6) квазігрупових операцій, що визначені
на множині Q, є квазігруповим розв’язком функційного рівняння
F1 (F2(x; y); z) = F3(x; F4(x; F5(x; F6(x; y)))),
тоді і тільки тоді, коли операції f4 та f5 оборотні, існують підстановки
α, β, γ, δ, ν та група (Q;⋅) такі, що операція g, що визначена рівністю
g(x; y): = ax ⋅ vy ортогональна до f4 ⋅ f5 і виконуються рівності:
f1(t; z) = δt ⋅ γz, f2(x; yz) = δ–1 (αx ⋅ βy),
γ

γ

f6(x; y) = ν–1 (βx ⋅ γy), f3(x; t) = αx ⋅ νf5 (x; f4 (x; t)).
Література
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КЛАСТЕРНИЙ КОМП’ЮТЕР «ІНПАРКОМ»
О. В. Кривомаз,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Інпарком — сімейство інтелектуальних паралельних комп’ютерів
для дослідження і вирішення науковотехнічних завдань з наближено
заданими вихідними даними та оцінкою вірогідності комп’ютерно
го рішення.
За останні п’ять років у сучасних кластерних системах з’ясовані
такі найважливіші завдання організації розпаралелювання обчис
лень і програмування:
1) виявлення природного паралелізму класів розв’язуваних зав
дань і застосування автоматичних механізмів його втілення, щоб
час створення відповідного програмного продукту для кластерної
системи не перевищувало одного або двох місяців. Найбільш відо
мий механізм автоматичного розпаралелювання пов’язують з фраг
ментацією матриць. В останні роки увагу розробників залучили
такі моделі та структури даних, як дерева і графи, фрагментація об
робки яких обіцяє величезний тимчасової виграш у вирішенні зав
дань, скажімо, перебору варіантів;
2) виявлення мінімаксного обсягу задіяного процесорного ре
сурсу кластерної системи для балансування оптимального наванта
ження вузлів кластеру протягом рішення класів задач;
3) істотне поліпшення умов рішення класів задач за рахунок
різновидів архітектури та топології з’єднань вузлів кластерної сис
теми, щоб заощадити ресурси, перш за все тимчасові (термін об
числення) та інформаційні (обсяг задіяної оперативної пам’яті або
довгострокових сховищ). До того ж, спланований вивчення в цьому
напрямку досліджень дає можливість знизити швидкість морального
старіння кластерної системи і вартість перманентного поновлення
її апаратної складової.
Звільнення користувача від робіт по дослідженню задачі, ство
рення алгоритмів, написання та налагодженню програм, що скорочує
час постановки та вирішення завдань не менш, ніж у 100 разів,
— постановка завдання користувача у комп’ютері мовою пред
метної області;
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— отримання машинного рішення з оцінкою достовірності, а та
кож, за бажанням, всі властивості розв’язуваної машинної моделі
задачі з наближено заданими вихідними даними;
— суттєве скорочення часу дослідження і вирішення науково
технічних завдань в порівнянні з традиційною технологією рішен
ня тієї ж задачі на MIMDкомп’ютері з тією ж кількістю процесорів
і на тій же елементній базі, але з традиційною паралельною архітекту
рою. Можливість побудови інтелектуальних комп’ютерів на сучасній
елементній базі і при використанні технологій широкого призна
чення забезпечує відносну дешевизну цих комп’ютерів та найкра
ще співвідношення часу рішення до його вартості.
Апаратні засоби інтелектуальних паралельних робочих станцій
«Інпарком» побудовані з урахуванням наступних критеріїв:
— структура обчислювальної і комунікаційної частин відпові
дає вимогам інтелектуального програмного забезпечення;
— сумісність з широким набором програмного забезпечення ство
реного для архітектури х86;
— оптимальна за ціною стандартна і доступна елементна і конст
руктивна база;
— забезпечення необхідної надійності та живучості;
— можливість масштабування і промислового виробництва.
В основу операційного середовища інтелектуального комп’ютера
покладені безкоштовні стандартні рішення (GNU / Linux). Однак ко
ристувач має можливість вибору одного з трьох варіантів встанов
леної операційної системи: Linux, Windows або Linux + Windows.
В останньому варіанті операційне середовище хоста за бажанням ко
ристувача виконує автоматичне перемикання між Linux та Windows
шляхом перезавантаження вузлів. Попередньо встановлено версія Li
nux на основі Scientific Linux 4.2 (від 22.11.2005) оптимізована під апа
ратуру Інпарком. Попередньо встановлено версія Windows — ХP SP2.
Операційне середовище забезпечує:
— формування завдання і запуск паралельної завдання на об
раних;
— обчислювальних вузлах;
— моніторинг інтелектуального комп’ютера і виконуваних зав
дань;
— збереження та візуалізацію протоколів паралельних розра
хунків;
— запуск додатків на хосткомп’ютері;
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— роботу через локальну мережу та / або Інтернет (віддалений
доступ);
— розробку паралельних програм.

ТЕХНОЛОГІЯ СТИСНЕННЯ ДАНИХ
З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Д. В. Маєвський
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Інститут комп’ютерних технологій, група ПА"52М, VI курс

Проблема стискання та кодування інформації з’явилась набагато
раніше ніж, власне, термін «інформація». Згадаємо, що принаймні
за часів Римської імперії армія використовувала метод шифрування
повідомлень з метою її захисту від ворогів. Так званий шифр Цезаря
став першим з відомих на сьогодні методів шифрування з таємним
ключем. Іншим прикладом кодування є письменність, яка виникла
так давно, що точних даних про конкретний час її появи не існує
і, мабуть, ніколи не буде знайдено.
В другій половині ХХго століття з винайденням та розвитком
ЕОМ проблема стискання та кодування привернула до себе увагу, бо
з чисто теоретичної перетворилася в прикладну та вкрай необхідну.
Стрімко зросли обсяги даних, з’явилась потреба в передачі дискрет
ної інформації на далекі відстані з достатньою надійністю, проблема
захисту такої інформації від несанкціонованого доступу і т. д. З роз
витком комп’ютерних мереж (зокрема, INTERNET) обсяг інформа
ції, що передається, швидко зростає і вимагає її мінімізації шляхом
специфічного кодування для підтримання швидкодії мережі. Мож
на навести багато інших застосувань кодування інформації.
Одним з перших алгоритмів ефективного кодування інформації
був запропонований Д. А. Хаффманом у 1952 році. Ідея алгоритму
полягає в наступному: знаючи ймовірності входження символів
у повідомлення, можна описати процедуру побудови кодів змінної
довжини, що складаються з цілої кількості бітів. Символам з більшою
вірогідністю появи у повідомленні надаються найбільш короткі ко
ди. Коди Хаффмана мають унікальний префікс, що дозволяє одно
значно їх декодувати, не дивлячись на змінну довжину.
Згодом, у 60х роках, Еліасом була розроблена концепція мето
ду арифметичного кодування. Арифметичне кодування є одним
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з перспективних методів стиску інформації, та, в деякому розумінні,
її шифрування. Це кодування дозволяє пакувати символи вхідного
алфавіту за умови, що розподіл частот цих символів відомий. Ариф
метичне кодування є оптимальним, досягає теоретичної границі
ступеня стиску — ентропії вхідного потоку.
Метод арифметичного кодування забезпечує кращу степінь стис
нення ніж алгоритм Хаффмана.
Метою роботи є дослідження технології стиснення даних з ви
користанням нейронних мереж.
Для досягнення мети було розроблено програмну систему стис
нення даних з використанням нейронної мережі на основі алгорит
му арифметичного кодування.
Література
1. Архангельский А. Я. C++ Builder 6. Справочное пособие. Книга 1.
Язык С++. — М. : БиномПресс, 2002.
2. Архангельский А. Я. C++ Builder 6. Справочное пособие. Книга 2.
Классы и компоненты. — М. : БиномПресс, 2002.
3. Фмин А.А. Основы сжатия информации. — СПб : СанктПетербур
гский государственный технический университет, 1998.
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DATA OVER CABLE SERVICE INTERFACE
SPECIFICATIONS (DOCSIS)
О. М. Мартинюк,
група КС"51м, 5"й курс,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Побудова мереж на основі DOCSIS проводиться за допомогою
прокладання коаксіального (телевізійного) кабелю, тому спочатку
розглянемо «коаксіальний кабель» в цілому.
Коаксіальний кабель (від лат. со — сумісно та axis — вісь)— елект
ричний кабель із співвісними провідниками.
Застосовується для передачі електричних сигналів в лініях теле
комунікації, в антеннофідерних пристроях радіоелектронної і те
левізійної апаратури, між блоками радіотехнічної апаратури.
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Сучасний кабель складається з центрального провідника, оточе
ного шаром діелектрика, зовнішня поверхня якого покрита обпле
тенням або фольгою (другим провідником) і захисною оболонкою
з пластику, що захищає кабель від дії навколишнього середовища.
Основне призначення коаксіального кабелю — передача сигна
лу в різних областях техніки:
— системи зв’язку;
— віщальні мережі;
— комп’ютерні мережі;
— антеннофідерні системи;
— АСУ та інші виробничі та науководослідні технічні системи;
— системи дистанційного управління, вимірювання та контролю;
— системи сигналізації та автоматики;
— системи об’єктивного контролю та відеоспостереження;
— канали зв’язку різних радіоелектронних пристроїв мобільних
об’єктів (суден, літальних апаратів тощо);
— канали зв’язку у побутовій та аматорській техніці;
— військова техніка та інші області спеціального застосування.
DOCSIS
Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) — стан
дарт передачі даних по коаксіальному (телевізійному) кабелю.
Таблиця швидкостей
Максимальна швидкість синхронізації (Максимальна використо+
вувана швидкість)

З березня 2010 року і в Україні та країнах СНД вперше впровадили
останнє покоління стандарту — DOCSIS 3.0. Головна відмінність но
вітньої технології в тому, що вона дозволяє об’єднувати канали, тобто
використовується не один канал передачі даних, а одночасно чотири
або вісім (Або до 16 прямих і 8 зворотних (2008 р.) в EuroDOCSIS).
За рахунок цього швидкість обміну інформацією зростає в 4–8 ра
зів. Таким чином, фактична швидкість у абонента стає в рази вище,
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ніж при використанні технології DOCSIS 2.0. Також у DOCSIS 3.0
з’явилася підтримка multicast, IPv6, шифрування AES і ін.
«Поява в Україні DOCSIS 3.0 говорить про те, що наш телекому
нікаційний ринок продовжує рости і розвиватися, причому най
кращим чином — за рахунок впровадження інновацій, — зазначає
Тетяна Попова, голова правління ІнАУ. Збільшення пропускної здат
ності каналів передачі даних дуже важливо для кінцевих споживачів
послуг телебачення та Інтернету. Сподіваюся, DOCSIS «третього
покоління» успішно пройде «акліматизацію» і виправдає надії, які
покладають на нього оператори й абоненти».

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
ДО ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
І. М. Міхновський,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Актуальність дослідження. В умовах сьогодення гостро постає
проблема автоматизації системи управління та зв’язку. Одним із ра
ціональних шляхів її вирішення є активне впровадження комп’ютер
них технологій, котрі увійшли майже у всі сфери людської діяльності.
Використання окремих обчислювальних одиниць для виконання
спеціальних завдань, що потребують значних обчислювальних потуж
ностей і ресурсів для обробки та зберігання інформації, стає дедалі
менш ефективним. Підвищити ефективність обробки даних без знач
них фінансових витрат можна за допомогою комп’ютерних мереж.
Метою даної статті є розробка методологічного підходу до про
ектування комп’ютерних мереж, оскільки він відсутній у розглянутих
публікаціях. Стрімкий прогрес обчислювальних і телекомуніка
ційних засобів призвів до різкого збільшення попиту на КМ. При
цьому спостерігається відсутність чітких загальнодоступних мето
дик і алгоритмів вибору мережних структур.
Мета запропонованого методологічного підходу полягає в орга
нізації процесу побудови і забезпечення управління ним для гаран
тованого виконання вимог як до самої мережі, так і до характеристик
процесу розробки на основі науковометодичного апарату інфор
маційного інжинірингу та реінжинірингу проектів. Це дозволить
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вирішити завдання застосування взаємозв’язаного набору формаль
них технологій (моделей) для планування, аналізу, проектування та
створення інформаційних систем на рівні корпорацій.
Висновки.
У ході статті проведено аналіз програмних засобів моделювання
комп’ютерних мереж.
Запропоновано методологічний підхід до проектування комп’ю
терних мереж та розкрито зміст його основних етапів.
Запропонований підхід є методологічним засобом розробника
і дозволяє скоротити терміни проектування локальних комп’ютер
них мереж, а також підвищити якість розробки їх проектів за рахунок
застосування спеціалізованого програмного забезпечення на етапі
аналізу можливих топологічних структур та вибору програмноапа
ратного забезпечення.
Стрімкий прогрес обчислювальних і телекомунікаційних засо
бів призвів до різкого збільшення попиту на КМ в цій роботі були
запропоновані чіткі загальнодоступні методики і алгоритми вибору
мережних структур.
Запропонований методологічний підхід передбачає проектування
комп’ютерних мереж і дослідження їх роботи за допомогою спе
ціальних, орієнтованих на моделювання, програмних засобів, які
дозволяють створювати модель мережі на основі початкових даних
про: її топологію і протоколи, що в ній використовуються; особли
вості потоків запитів між мережами; протяжності ліній зв’язку; ти
пи обладнання і програмне забезпечення.
Перспективи подальших досліджень. На основі запропонованого
методологічного підходу можна здійснити проектування корпора
тивної мережі у рамках розробки автоматизованої інформаційної
системи.
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НЕТИПОВЕ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТИ УРБД
В СИСТЕМІ 1С: ПІДПРИЄМСТВО 7.7
С. Л. Мигрин,
Кафедра інформаційних технологій та програмування
ВМУРоЛ «Україна»
м. Київ, вул. Львівська, 23. Тел: (044)442"16"96 e"mail:mils@mail.ua

У тих випадках, коли підприємство має територіально розподіле
ну структуру, найчастіше виникає потреба у веденні єдиної системи
обліку. Тобто необхідно мати можливість працювати в єдиному прос
торі документів, одержувати звіти, що відображають стан справ як
в територіально віддалених підрозділах підприємства, так і на під
приємстві в цілому. При цьому не завжди є можливість організува
ти роботу всіх підрозділів з єдиною інформаційною базою в режимі
онлайн.
Для вирішення подібних завдань призначена компонента
«Управління розподіленими базами даних (УРБД)». За допомогою
зазначеної компоненти можна організувати дворівневу структуру
інформаційних баз (ІБ) системи 1С: Підприємство, що складається
з однієї центральної і декількох периферійних інформаційних баз,
що працюють з єдиною конфігурацією. При цьому система буде
прагнути підтримувати однаковий стан об’єктів даних у всіх вузлах
розподіленої ІБ.
Вміст інформаційних баз синхронізується шляхом перенесення
змінених об’єктів даних між кожною з периферійних і центральній ІБ.
Для перенесення даних використовуються так звані файли перене
сення даних. Перенесення змін виконується тільки між централь
ною і периферійними ІБ. У даній статті зупинюся на інформації про
внутрішній механізми системи і можливості, що лежать за межами
задекларованих виробником.
Механізм працює дуже просто. Система на своєму рівні реєст
рує зміни в буфері, потім формує файл вивантаження. Файл виван
таження зберігає в собі інформацію про поточну сесії, підтверджен
ня прийняття попередніх файлів обміну, та інформацію про змінені
і віддаленні об’єкти. При прийомі файлу вивантаження система ви
даляє інформацію про підтверджені сесіях, завантажує змінені об’єкти
і видаляє видалені. При видаленні віддалених об’єктів перевіряється
посилальна цілісність, і якщо вона порушується — об’єкт не вида
ляється, а відзначається як змінений. При формуванні відповідного
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вивантаження об’єкт, видалити який не вдалося, поїде поновому,
як змінений, і успішно завантажиться в базу даних.
Колізії, або конфлікти розподіленої обробки даних є скрізь, де
є подібна обробка. Їх можна мінімізувати, їх можна успішно вирішу
вати, але від них нікуди не дітися. Часом вони можуть приносити
досить багато проблем. В УРБД прийнятий метод вирішення колізій
з пріоритетом центральної бази даних. Таким чином, при конфлікті
зміни, зроблені в периферійній базі, затираються, і приймаються
зміни до центральної. Це трохи неправильно, особливо неправильно
те, що цей метод твердо прошитий і не піддається налаштуванню
штатними засобами. На мій погляд, більш логічним було б зробити
пріоритетними зміни, зроблені в базі, звідки родом об’єкт. В прин
ципі, можлива реалізація користувацького менеджера вирішення
конфліктів.
Література
1. Емельянова Н. З. Основы построения автоматизированных информа
ционных систем: учебное пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И.
И. Попов — М. : Форум: ИнфраМ, 2008. — 412 с.
2. Інформаційні системи. http://www.mista.ru/
3. Програмування 1С. http://www.cyberforum.ru/1c/
4. Украинский 1С форум: всё про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2. http://
pro1c.org.ua/
5. Я люблю 1С. http://love1c.kiev.ua/

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ
І ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КОНТЕНТОМ (CMS)
С. Л. Новицький
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Кафедра комп’ютерних технологій
Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
VІ курс, група ПА"52М
О. М. Тимошенко,
канд. техн. наук, доцент, науковий керівник

Створення сайту в Інтернеті забезпечує нові можливості, щодо
розширення інформаційної підтримки або рекламної організації.
Професійно створений сайт забезпечує легкість його перебування за
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запитами в пошукових системах, оскільки цільову аудиторію скла
дають користувачі, які шукають конкретну інформацію в Інтернеті.
Системи керування контентом (CMS) — це програмне забезпечення
для організації вебсайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтер
неті. Також в системі реалізовані нові технології, як AJAX (jquery UI,
action, API). AJAX (від англ. Asynchronous Javascript and XML —
«асинхронний JavaScript і XML») — підхід до побудови інтерактивних
користувацьких інтерфейсів вебдодатків, що полягає в «фоновому
обміні» даними браузера з вебсервером. У результаті, при онов
ленні даних, вебсторінка не перезавантажується повністю і веб
додатки стають швидшими і зручнішими.
Переваги
• Економія трафіку.
Використання AJAX дозволяє значно скоротити трафік при ро
боті з вебдодатком завдяки тому, що часто замість завантаження всієї
сторінки достатньо завантажити тільки змінну частину, як правило
досить невелику.
• Зменшення навантаження на сервер.
AJAX дозволяє дещо понизити навантаження на сервер. Напри
клад, на сторінці роботи з поштою, коли ви відзначаєте прочитані
листи, серверу достатньо внести зміни в базу даних і відправити клі
єнтському скрипту повідомлення про успішне виконання операції без
необхідності повторно створювати сторінку і передавати її клієнту.
• Прискорення реакції інтерфейсу.
Оскільки потрібно завантажити тільки зміну частину, користу
вач бачить результат своїх дій швидше.
Недоліки
• Відсутність інтеграції зі стандартними інструментами браузера.
Динамічно створювані сторінки не реєструються браузером в іс
торії відвідин сторінок, тому не працює кнопка «Назад», що надає ко
ристувачам можливість повернутися до переглянутих раніше сторі
нок, але існують скрипти, які можуть вирішити цю проблему.
Інший недолік зміни вмісту сторінки при постійному URL поля
гає в неможливості збереження закладки на бажаний матеріал.
Частково вирішити ці проблеми можна за допомогою динамічної
зміни ідентифікатора фрагмента (частини URL після #), що дозво
ляють багато браузери.
• Динамічно завантажуваний вміст недоступний пошуковикам
(якщо не перевіряти запит, звичайний він чи XMLHttpRequest).
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Пошукові машини не можуть виконувати JavaScript, тому роз
робники повинні поклопотатися про альтернативні способи досту
пу до вмісту сайту.
• Старі методи обліку статистики сайтів стають неактуальними.
Багато сервісів статистики ведуть облік переглядів нових сторінок
сайту. Для сайтів, сторінки яких широко використовують AJAX, така
статистика втрачає актуальність.
• Ускладнення проекту.
Перерозподіляється логіка обробки даних — відбувається виді
лення і часткове перенесення на сторону клієнта процесів первин
ного форматування даних. Це ускладнює контроль цілісності фор
матів і типів. Кінцевий ефект технології може бути знівельовано
необгрунтованим зростанням витрат на кодинг і управління проек
том, а також ризиком зниження доступності сервісу для кінцевих
користувачів.
• Потрібно включений JavaScript в браузері.
Наприклад завантажування mediaфайлів.
Найважливійший функціональний елемент моєї системи є Муль
тісайтовость. Мультісайтовость — це можливість на одній фізичній
установці движка (одному наборі файлів) обслуговувати відразу
кілька сайтів.
Чим це зручно?
— Одноразова поновлення движка / компонентів для всіх сайтів.
— Одноразова завантаження розширень для роботи на всіх сайтах.
Література
1. Матросов А., Сергеев А., Чаунин М. HTML 4.0 новый уровень созда
ния HTMLдокументов. — СПб : БХВПетербург, 2005.
2. Кузнецов М., Симдянов И., Голышев С. PHP 5.0 практика создания
Webсайтов. — СПб : БХВПетербург, 2005.
3. Флэнаган Д. JavaScript Подробное руководство.
4. http://ru.wikipedia.org/
5. http://allavatars.ru/content/view/210/68/
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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ І ДОСЛІДЖЕННЯ
АРМ ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
О. Я. Пашко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Кафедра комп’ютерних технологій
Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
VІ курс, група ПА"52М
О. М. Тимошенко,
канд. техн. наук, доцент, науковий керівник

У даний час людство вступає в «стадію побудови інформаційного
суспільства», яка характеризується процесами глобалізації, зміною
механізмів конкуренції, збільшенням об’ємів інформації, необхідної
для ухвалення рішень, впровадженням інформаційних технологій.
Матеріальне виробництво в такому суспільстві стає вторинним по
відношенню до виробництва інформації і знань. Технології, де ос
новним компонентом є комп’ютер, проникають майже в усі сфери
людської діяльності. Для задоволення потреб суспільства необхідно
йти в один крок з новітніми технологіями. Тому як один з варіантів
для модернізації та автоматизації, було вибрано саме галузь пошто
вого зв’язку.
Історія вітчизняної пошти сягає часів Київської Русі. Перша літо
писна згадка про вісникалистоношу, який доставляв письмові по
відомлення київського князя Олега, датується 885 р. У ХІІ ст. на ос
новних дорогах з’явилися спеціальні поштові станції, де гінці міняли
коней. На той час у технологічних процесах надання послуг переважа
ли трудомісткі ручні операції, рівень механізації та автоматизації не
відповідав вимогам часу. Нині пошта працює як транзитне підпри
ємство, через яке щоденно проходять тисячі поштових відправлень.
Аналіз функціональності. Проаналізувавши ситуацію, зокрема
дослідивши умови праці операторів поштового зв’язку, переважно
невеликих відділень пошти, які знаходяться за межами міст, вияви
лося що показники ефективності праці робітників є незадовільно
низькі. Це обумовлено тим, що нинішня система автоматизації ро
боти є застарілою. На підприємстві у підрозділах адміністрації,
технічної підтримки та бухгалтерії використовується програмне за
безпечення на базі операційних систем windows 9598, на сервері
встановлена операційна система FreeBSD REALESE 5.2.1., на
комп’ютерах в касовій зоні встановлена ОС UNIX, звісно програми
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в яких працюють оператори теж з тієї «епохи 90х». Отже оновлення
як апаратного так і програмного забезпечення є достатньо актуальним
питанням. Удосконаливши АРМ оператора можна досягти кращих
показників ефективності роботи, а саме повніший контроль і орга
нізацію поштового зв’язку, зменшення затрат часу на проведення
операції, а також покращення якості надання послуг клієнтам.
Огляд розробленого програмного продукту для АРМ оператора пош+
тового зв’язку. Програма «АРМ оператора поштового зв’язку» при
значена для автоматизації приймання та відправлення поштових
речей (листів, посилок, бандеролей). Для написання даної програ
ми була використана мова програмування Delphi 7.
Дана інформаційна система забезпечить сучасний підхід до ви
рішення проблем оформлення та організації прийому, відправлен
ню поштових речей, погашення кредитів та переказу коштів.
Передбачається, що розроблений програмний продукт дозволить:
— проводити повніший контроль і організацію поштового зв’язку;
— автоматизувати процес заповнення, розрахунку та відправ
лення поштових речей;
— зменшить затрати часу на оформлення бланків та підрахунок;
— забезпечить користувача системою допомоги по користуван
ню програмним продуктом.
У даній програмі реалізовані наступні функції:
— реєстрація оператора по власному коду;
— форма заповнення та відправлення пошти з автоматичним ви
рахуванням вартості, враховуючи всі затрати та податки;
— форма заповнення погашення кредитів зі всіма автоматични
ми вирахуваннями;
— форма заповнення переказу готівки зі всіма автоматичними
вирахуваннями;
— збереження в базі даних інформації про здійснені операції та
їх зміст;
— організація фільтрації інформації в базі даних;
— здача оператором грошових коштів з каси в кінці дня.
Висновок.
Програма відповідає головними вимогами, які ставилися до АРМ:
продуктивність, надійність, сумісність, керованість, захищеність і роз
ширюваність.
Розроблений програмний продукт дозволить значно зменшити
затрати часу на проведення поштової операції, при цьому особливо
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не вдосконалюючи апаратне забезпечення, так як дана програма мо
же успішно працювати на досить малоефективних комп’ютерах які
зараз функціонують на підприємстві. При цьому видавати достатньо
хороші показники ефективності роботи.
Література
1. http://ru.wikipedia.org/
2. http://www.ukrposhta.com/
3. Delphi 2006. Справочное пособие. Язык Delphi, классы, функции
Win32 и .NET — Архангельский А. Я.
4. Сухарев М. В. Основы Delphi. Профессиональный подход.
5. Сорокин А. В. Delphi. Разработка баз данных.
6. Шишмарев В. Ю. Основы автоматического управления.
7. Федоров Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП.

СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ
ЕЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛІО ЗА ДОПОМОГОЮ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ (CMS) JOOMLA
ЯК ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЦІЛОМУ
І ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПРОГРЕСОМ ВЧИТЕЛЯ
С. В. Погорілий,
група КС"51м, 5 курс, спеціальність
«Компютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Актуальність роботи. Портфоліо вчителя — індивідуальна тека,
в якій зафіксовані його особисті професійні досягнення в освітній
діяльності, результати вчення, виховання і розвитку його учнів,
внесок педагога у розвиток системи утворення України. Портфоліо
забезпечує інтеграцію кількісної і якісної оцінок. Портфоліо вчите
ля — це:
1) засіб моніторингу професійного зростання вчителя, що відоб
ражає рівень його компетентності і конкурентоспроможності;
2) колекція дидактичних і методичних матеріалів, призначених
для досконалішої організації учбового процесу. Портфоліо — одна
з найбільш наближених до реального стану форма, яка орієнтує педа
гога на процес самооцінювання. З його допомогою можна вирішити
таку проблему, як атестація вчителя, коли необхідно систематизувати
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і проаналізувати свою роботу. Щоб підтвердити рівень свого про
фесіоналізму, вчителеві доводиться писати аналіз своєї роботи за
останніх п’ять років, що легко можна зібрати в електронному порт
фоліо.
Сучасний вчитель — вчитель, що володіє навиками інформацій
них технологій. Тому і портфоліо, створений засобами різних комп’ю
терних програм, дозволяє зібрати електронні напрацювання, наочно
відобразити динаміку професійного розвитку вчителя.
Електронний портфоліо допомагає будувати різну візуалізацію:
звідні таблиці, дерева, діаграми, графіки, створювати презентації
і так далі. Гіпертекстова технологія побудови продукту, що дозволяє
реалізувати зв’язки між компонентамі моделі портфоліо, найбільш
наочна у вигляді перехресних заслань. Матеріали електронного порт
фоліо легко редагуються і удосконалюються.
Мета: розробка і впровадження моделі електронного портфоліо
як технології управління якістю освітнього процесу в цілому і ін
дивідуальним прогресом вчителя.
Завдання:
— створення особливого освітнього ресурсу для формування
вільною творчою і соціально компетентною особи, її саморозвитку
і самовиховання;
— забезпечення організаційної і інформаційнометодичної
підтримки вчителя;
— реалізація індивідуальної траєкторії професійного розвитку
вчителя;
— демонстрація і поширення інноваційного педагогічного до
свіду;
— вдосконалення професійної майстерності вчителя;
— безперервне підвищення кваліфікації вчителя;
— розширення і вдосконалення програмного і методичного забез+
печення освітньої діяльності вчителя.
Новизна і практична значущість полягає в тому, що портфоліо
дозволяє враховувати результати, досягнуті вчителям у всіляких ви
дах діяльності, — учбовою, творчою, соціальною, комунікативною.
Відповідно до однієї з прийнятих класифікацій виділяють декіль
ка видів професійного портфоліо вчителя:
— портфоліо розвитку — збирається в процесі педагогічної ді
яльності з метою оцінки прогресу в роботі вчителя і накопиченого
ним досвіду протягом певного часу;
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— звітний портфоліо — свідчить про досягнення вчителем пев
ного результату при завершенні роботи над якимнебудь проектом;
— демонстраційний портфоліо — це колекція кращих робіт вчи
теля. Даний портфоліо використовується для інтерв’ю при прийомі
на роботу або для участі в професійному конкурсі.
Для створення електронного портфоліо вчителя використовуємо
Систему управління контентом. CMS — це комп’ютерне програмне
забезпечення, призначене для спрощення і систематизації спільно
го створення документів і контента. Найчастіше, CMS — це веб
сервер додаток, що служить для управління вебсервером сайтами
і їх вмістом. Joomla — система управління вмістом, написана на
мові PHP і використовуюча як сховище вмісту базу даних MYSQL.
Joomla — це безкоштовне програмне забезпечення, доступне для
всіх під ліцензією Gnu/gpl, легка в установці і управлінні, і надійна.
Можливості Joomla:
— повне управління компонентамі бази даних і сайту;
— розділи новин, товарів або сервісів повністю доступні для
управління і редагування;
— теми розділів можуть бути додані при співпраці авторів;
— повне налаштування розташування блоків, включаючи ліві,
праві і центральні блоки меню;
— завантаження зображень браузером в свою власну бібліотеку,
для використання на сайті;
— динамічні модулі форумів, опитів, голосувань з показом ре
зультатів;
— сумісність з Windows, Linux, FREEBSD, MACOSX server, Solaris.
Joomla може бути використана для легкого управління кожного ас
пекту вашого сайту, щоб додавати вміст і зображення, оновлювати
каталог продукції і так далі
Joomla не вимагає від користувача або адміністратора системи
знань HTML для управління і роботи з нею.
Висновок. Аналіз літератури, присвяченої вживанню портфоліо
у вченні, переконливо показує, що в ідеї портфоліо поміщені великі
можливості для модернізації шкільного вчення, тобто для вдоско
налення процесу вчення в світлі нових вимог, що пред’являються
в даний час до школи або університеті.
Цінність портфоліо полягає в тому, що довкола нього і у зв’язку
з ним може бути збудований такий учбовий процес, який дозволяє
розвивати або формувати деякі когнітивноособові якості (компе
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тентності), які висуваються світом освіти і праці як необхідні кож
ній людині для активної участі в житті сучасного демократичного
інформаційного суспільства.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ
АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
КПСПБ «АРСЕНАЛ»
В. П. Поліщук,
группа ПА"52М,
Інститут компютерних технологій
Університету «Україна»

Доповідь присвячена питанням аналізу необхідності застосування
ERPсистеми для впровадження ефективного управління підпри
ємством КПСПБ Арсенал. Завдяки системі ERP персонал зможе
отримувати інформацію про всі відбуваються на підприємстві про
цесах в режимі реального часу. Кінцева мета використання ERP
системи — впровадження управлінського і фінансового обліку для
повного задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх клієнтів.
ERPсистема (англ. Enterprise Resource Planning System — Сис
тема планування ресурсів підприємства) — це інтегрована система
на базі ІТ для управління внутрішніми і зовнішніми ресурсами під
приємства (значущі фізичні активи, фінансові, матеріальнотехнічні
та людські ресурси). Мета системи — сприяння потокам інформації
між усіма господарськими підрозділами (бізнесфункціями) всере
дині підприємства та інформаційна підтримка зв’язків з іншими
підприємствами. Побудована, як правило, на централізованій базі
даних, ERPсистема формує стандартизоване єдиний інформацій
ний простір підприємства.
У міру структурування промислових компаній все більш попу
лярними стають сучасні автоматизовані системи підтримки управ
лінської діяльності, так звані, ERPсистеми (від Enterprise resources
planning — Управління ресурсами підприємства).
ERPсистеми — набір інтегрованих програм, які комплексно,
в єдиному інформаційному просторі підтримують всі основні ас
пекти управлінської діяльності підприємств — планування ресурсів
(фінансових, людських, матеріальних) для виробництва товарів
(послуг), оперативне управління виконанням планів (включаючи
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постачання, збут, ведення договорів), всі види обліку, аналіз резуль
татів господарської діяльності.
Основними вимогами, що пред’являються до ERPсистем є: цент
ралізація даних у єдиній базі, близький до реального часу режим
роботи, збереження загальної моделі управління для підприємств
будьяких галузей, підтримка територіальнорозподілених структур,
робота на широкому колі апаратнопрограмних платформ і СУБД.
Метою цієї роботи є опис структури, механізмів використання
та перспектив розвитку ERPсистем в керуванні підприємством та
ким як КПСПБ Арсенал
Перелік ERP+систем для тестування:
— Baan;
— R3 SAP;
— Oracle eBusiness Suite;
— Галактика.
Опис обраних ERP+систем:
SAP R / 3. Лідер на ринку автоматизованих систем управління
підприємствами. Однак ці рішення використовуються лише для
управління фінансовобухгалтерськими завданнями на рівні керую
чих компаній корпорацій. Досвід роботи у виробничих компаніях не
настільки великий. У SAP R / 3 висока вартість володіння. Вихідні
коди системи російським партнерам не передані. Гостехкомиссией
сертифіковані лише засоби розмежування прав доступу до системи.
Oracle eBusiness Suite. Традиційно прикладні рішення Oracle (крім
СУБД) використовуються виключно для управління фінансовою
діяльністю компаній. Як і у випадку SAP, компанія практично не має
досвіду в роботі з промисловістю. Локалізація і підтримка системи
ведеться представництвом Компанії. Вихідні коди системи російсь
ким партнерам не передані.
Baan. Продукт корпорації SSA Global — лідера серед виробників
ПЗ (до 40% контролю) для промислових підприємств. Рішення Baan
вважаються кращими в світі для підприємств ОПК. Вихідні коди
системи знаходяться у російської компанії «АльфаІнтегратор», до
працьовує систему з урахуванням вимог національного законодавства
та забезпечує коректний перехід користувачів на нові версії системи.
Корпорація «Галактика» продовжує спроби створити у своїй сис
темі модулі управління виробництвом. При розробці системи вико
ристані існуючі на російських підприємствах бізнеспроцеси без їх оп
тимізації. Пропонована модель управління виробництвом відображає
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підходи часів централізованого планування, а впровадження по
дібних рішень веде до відставання російських підприємств в області
управління бізнесом.
Основними критеріями для аналізу і тестування ERP систем бу
ли обрані:
1. За способом функціональності ERPсистем.
2. Ліцензія: комерційна.
3. Мова програмування: Delphi, C#, Visual foxpro.
4. База даних: Informix, MS SQL Server 2000, Oracle, Postgres SQL.
Більш докладні критерії будуть розглянуті в дипломному про
екті, де також розглянуті найважливіші відмінні характеристики
ERP систем.

БІЗНЕС,ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ. GOOGLE ANDROID
І. Ю. Пономаренко,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Android OS — це відносно молода і відкрита операційна система
для мобільних пристроїв. Google оголосила про її розробки 5 листо
пада 2007 року. Розробкою Android займається не тільки Google,
в цьому їм допомагає коаліція з більш ніж 30 виробників апаратного
і програмного забезпечення, названа OHA (Open Handset Alliance).
Офіційна презентація першого пристрою, що працює під управлінням
Android OS, — HTC Dream — пройшла 23 вересня 2008 року. Ви
хідний код ОС відкритий. Він був опублікований 21 жовтня 2008 ро
ку і знаходиться у вільному доступі: source.android.com. Операційна
система Android поширюється за ліцензією Apache License 2.0, яка
дає користувачеві право використовувати програмне забезпечення
для будьяких цілей, вільно поширювати, змінювати і поширювати
змінені копії. Повний текст ліцензії можна знайти на сайті http://
www.apache.org/licenses/
Вести розробку і створювати додатки можна, використовуючи
Android SDK. Розробка ведеться на Java (також можливе створення
додатків на С++, але пріоритетним все ж є Java). Для функціонування
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додатків була спеціально створена віртуальна Javaмашина під на
звою DALVIK.
Гнучкість налаштування ОС «під себе» забезпечується рівноправ
ністю додатків. Для Android немає різниці між основними додатками
телефону і стороннім програмним забезпеченням: можна змінити
навіть програму для набору номера або заставку екрана. На практиці
це означає, що, встановивши стороннє додаток, користувач може
повністю видозмінити інтерфейс і можливості ОС, скажімо, вста
новивши сторонній менеджер дзвінків та контактів, замінивши ним
стандартний. При цьому в будьякий момент через налаштування
системи можна вибрати програму, яка буде використовуватися за
замовчуванням.
Безпеки в Android OS також приділено увагу. Одна з особливос
тей полягає в тому, що кожен додаток запускається в своєму влас
ному процесі, зі своїм власним примірником віртуальної машини.
При роботі, кожен додаток отримує свою незалежну область пам’яті,
це дозволяє захистити доступ злобливого коду до особистих даних
і не дозволить йому впливати на роботу інших програм.
Робота з RAM теж має свої особливості. У системі передбачена
можливість збереження поточного стану фонового працюючого до
датки, на випадок його вивантаження через брак оперативної
пам’яті. І при наступному запуску програми, воно може відновити
ся, ніби й не закривалося зовсім. Тут можна провести аналогію з ре
жимом глибокого сну в ОС для ПК. Але тут ключова фраза «може
відновитися». А може і не відновитися. Тобто про цю можливості
повинен подбати розробник ПЗ.
Інтерфейс ОС також має свої особливості. Перше, що ми бачи
мо після завантаження пристрою, — це робочий стіл з великими го
динами і кількома ярликами для доступу до основних функцій. При
цьому, якщо ми проведемо пальцем по екрану ліворуч або право
руч, ми перейдемо на один з додаткових робочих столів. На робочих
столах можна розміщувати ярлики програм для швидкого доступу
до них, динамічні папки, а також віджети, підтримка яких з’явилася
з версії Android OS 1.5 «Cupcake». Положення іконок, папок і віджетів
на робочих столах можна вибирати довільно. Для цього достатньо
зробити тривале натискання на елементі, почекати поки він не «від
кріпити» зі свого місця, а потім перетягнути його в потрібну область
екрану або ж униз, у кошик, якщо треба прибрати елемент з робо
чого столу.
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Вгорі розташована панель повідомлень, в якій відображається
системна інформація (потужність сигналу, час, заряд акумулятора
і т. д.). У цій же панелі відображаються всі нові події, такі як SMS,
Email. Там же сторонні додатки можуть виводити свою інформацію.
Якщо панель «потягнути» вниз, відкриється область повідомлень,
де інформація представлена більш докладно.
Але, мабуть, найбільший інтерес представляє додаток Android
Market. За задумом Google через нього повинна здійснюється заван
таження всіх нових програм та ігор. Однак не лякайтеся, вас не нама
гаються загнати в тісні рамки, завантаження програм та ігор з інших
джерел також можлива. Для завантаження програм вам знадобиться
Google аккаунт (він у вас вже є, якщо ви користувач GMail). Після
цього відкривайте Android Market, вибирайте цікавить вас категорію
програм або ігор і завантажуйте. Тут також передбачений пошук до
датків за назвою, сортування за датою / популярності, система рей
тингів. Крім цього можна зайти в список власних завантажень і пе
реглянути для яких мають змогу робити оновлення.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В РОБОТІ З СУБД
А. Ю. Разважаев,
група КС"51м, 5 курс, спеціальність
«Комп’ютерні системи та мережі», Університет «Україна»

Бази даних виконують функцію систематизації знань. На основі
цієї систематизації можуть створюватися нові знання. Так чи інакше,
будьяка база даних служить людині саме для опису відбулися в ми
нулому подій і на основі знання цих подій допомагає прийняти те
чи інше рішення на майбутнє. База знань може бути побудована як
мультимедійний довідник або як набір текстів і файлів іншого фор
мату, проіндексованих за певними ознаками в базі даних.
База даних — це, перш за все, сховище об’єктів даних, тобто на
бору можливих понять або подій, що описуються базою даних, з мож
ливістю пошуку цих об’єктів за ознаками. Невід’ємною рисою бази
даних є можливість зв’язування об’єктів між собою. Базою даних
можна вважати не тільки таблиці, індексують файли зі знаннями
різних форматів, але й самі ці файли, тому, що вони є не типізова
ний сховищами знань у такій базі даних.
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Отже, у базах знань ми накопичуємо досвід минулого. Потім
людина може сама прийняти рішення на основі цього досвіду (типо
вий випадок з мультимедійним довідником) або поставити завдання
перед базою даних з пошуку рішення згідно ситуації, що склалася
(знайти закон, який пояснює правило оформлення митної декла
рації тощо). Так відбувається в програмах довідкового характеру. Як
окремий випадок баз даних, можна розглядати різні структуровані
файли, наприклад, словники для перекладачів, формати файлів RTF,
DOC, книги Microsoft Excel, файли з листами для поштових Internet
програм і т. д., життєво важливі функції баз даних, в яких реалізують
ся за рахунок внутрішніх функцій програм працюють з ними. Бази
даних можуть застосовуватися як допоміжний засіб, що дозволяє
реалізувати якусь корисну функцію. Наприклад, зберігання налаш
тувань програми, Internetадрес для розсилки реклами і т. д.
Перспективи розвитку мережевих баз даних. Термін «системи
наступного (або третього) покоління» увійшов до життя після опублі
кування групою відомих фахівців в області БД «Маніфесту систем
баз даних третього покоління». Прибічники цього напрямку дотри
муються принципу еволюційного розвитку можливостей СУБД без
корінної ломки попередніх підходів і з збереженням наступності з сис
темами попереднього покоління.
Частково вимоги до систем наступного покоління означає просто
необхідність реалізації давно відомих властивостей, відсутніх у біль
шості поточних реляційних СУБД (обмеження цілісності, тригери,
модифікація БД через уявлення і т. д.). У число нових вимог входить
повнота системи типів, що підтримуються в СУБД; підтримка ієрархії
і спадкування типів; можливість управління складними об’єктами і т. д.
Однією з найбільш відомих СУБД третього покоління є система
Postgres, а творець цієї системи М. Стоунбрекер, по всій видимості,
є натхненником усього напрямку. У Postgres реалізовано багато
цікаві засоби: підтримується темпоральна модель зберігання і дос
тупу до даних і у зв’язку з цим абсолютно переглянутий механізм
журналізації змін, відкатів транзакцій і відновлення БД після збоїв;
забезпечується потужний механізм обмежень цілісності; підтриму
ються ненормалізоване відносини (робота в цьому напрямку почала
ся ще в середовищі Ingres), хоча і досить дивним способом: у поле
відносини може зберігатися динамічно виконується запит до БД.
Одне властивість системи Postgres зближує її з об’єктноорієнто
ваними СУБД. У Postgres допускається зберігання в полях відносин
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даних абстрактних, визначених користувачами типів. Це забезпе
чує можливість впровадження поведінкового аспекту в БД, тобто
вирішує те саме завдання, що і ООБД, хоча, звичайно, семантичні
можливості моделі даних Postgres істотно слабкіше, ніж у об’єктно
орієнтованих моделей даних.
У цілому можна сказати, що СУБД наступного покоління — це
прямі спадкоємці реляційних систем.

UML ЯК МОВА КОНСТРУЮВАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
О. О. Рейкін,
IV курс, група ПІ 41, спеціальність «Програмна інженерія»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: П. А. Грицан, ст. викладач

Складність більшості створюваних сьогодні програмних систем
не поступається складності багатьом інженерним витворам, тому
моделювання програмних систем є актуальним. Більш того, у таких
концепціях, як MDA (Model Driven Architecture — архітектура на
основі моделей) та MDD (Model Driven Development — розробка на
базі моделей), моделям приділяється центральна роль у процесі
створення програмного продукту. Основною ідеєю цих концепцій
є представлення процесу створення програмного продукту у виг
ляді ланцюжка трансформацій його вихідної моделі в готову прог
рамну систему.
Майже у всіх інструментальних засобах, що втілює ідеї MDD, як
мова моделювання використовується мова UML (Unified Modeling
Language — уніфікована мова моделювання), цілком або якінебудь
її частини.
Мова UML призначена для розв’язання таких завдань:
1. Надати в розпорядження користувачів готову до використання
виразну потужну мову візуального моделювання, що дозволяє роз
робляти осмислені моделі та обмінюватися ними.
2. Передбачити внутрішні механізми розширюваності й спеціалі
зації базових концепцій мови.
3. Забезпечити максимальну незалежність проекту створення
програмного забезпечення від конкретних мов програмування й про
цесів розробки.
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4. Забезпечити формальну основу для однозначної інтерпрета
ції мови.
5. Інтегрувати кращий практичний досвід використання мови
і реалізації програмних засобів його підтримки.
У значній мірі мова UML не залежить від процесу розробки прог
рамного забезпечення. Уніфікований процес розробки ПЗ (Rational
Unified Process, RUP) — один з підходів до організації життєвого
циклу ПЗ, який особливо добре сполучається з UML. Цей комерцій
ний продукт задає строгий регламент розподілу завдань і відпові
дальності між виконавцями в процесі розробки ПЗ.
UML — мова графічного опису для об’єктного моделювання
в області розробки програмного забезпечення. UML є мовою ши
рокого профілю, це відкритий стандарт, що використовує графічні
позначення для створення абстрактної моделі системи, називаною
UML моделлю. UML була створений для визначення, візуалізації,
проектування й документування здебільшого програмних систем.
Використання UML не обмежується моделюванням програмного
забезпечення. Його також використовують для моделювання бізнес
процесів, системного проектування і відображення організаційних
структур.
UML дозволяє розробникам ПЗ досягти угоди в графічних позна
ченнях для представлення загальних понять, таких як клас, компо
нент, узагальнення (generalization), об’єднання (aggregation) і пове
дінка, і більше сконцентруватися на проектуванні й архітектурі.
Література
1. http://www.rational.com/uml.
2. Roger R. Flynn, Editor in Chief, Computer sciences. Volume 2. Software
and Hardware. Macmillian reference USA. Thomson Gale Company, Inc. 2002. —
572 p.
3. ISO/IEC 12207:19950801: Informational Technology — Software life
cycle process. — 1995.
4. Moore J. W. An Integrated Collection of Software Engineering Standards,
IEEE Software. / J.W. Moore — 1999. — November/December. — P. 51–57.
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КОМЕРЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ІНТЕРНЕТ МОЖЛИВОСТЕЙ
А. Б. Римарук,
ІІІ курс, група Пі 31, напрям підготовки «Програмна інженерія»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
тел. (050) 5610490
Науковий керівник: О. К. Жигаревич,
старший викладач кафедри «Комп’ютерних технологій»,

У високих ITтехнологіях велика увага приділяється розвитку
електронного бізнесу, який утворився з появою Інтернет. Інтернет
у наші часи — це ціла індустрія, яка швидко проникає у всі галузі
людської діяльності. Саме зараз ця індустрія знаходиться на стадії
стрімкого зростання, яке збережеться у найближчі десятиліття. Ве
личезна кількість компаній у всьому світі бачить в Інтернеті вели
кий комерційний потенціал та можливість переводу свого бізнесу
на якісно новий рівень. Тому Інтернет є об’єктом дослідження ба
гатьох консалтингових компаній, які вивчають динаміку його роз
витку, склад користувачів Мережі, ринок електронних послуг та ба
гато інших параметрів та процесів. [1]
Розвиток Інтернет сприяв створенню нового виду економіки, тем
пи зростання якої настільки величезні, що вона вже встигла змінити
традиційне поняття ведення бізнесу. На сьогоднішній день еконо
міка являє собою систему, яка використовує сучасні технології, а її
основою є підприємства, що активно залучають свій бізнес до Інтер
нет. Корпорації Amazon.com та Ebay.com вдало домінують в галузях,
у яких лише декілька років тому переважали компанії з традиційним
типом ведення бізнесу. Для того, щоб бізнес в Інтернет був успішним,
не обов’язково бути великою компанією. Підприємства з малим та
середнім бізнесом мають такі ж можливості отримати прибутки
і, крім того, згідно проведених досліджень, саме такі підприємства
перетворяться на рушійну силу електронної комерції [2].
Вебсайт компанії вже давно не є чимось дорогим та недоступним
і виконує велику кількість функцій, серед яких можна виділити на
ступні: зміцнює позицію та підіймає імідж компанії на ринку; є опе
ративним інструментом для відділів маркетингу і збуту; створює спри
ятливий грунт для подальшої діяльності та успішної конкуренції.
Розширення можливостей для клієнтів. Забезпечення клієнта
необхідною для нього інформацією — один із ключових факторів
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успішного ведення бізнесу. Завдяки технології Інтернет підтримка
клієнтів може бути більш ефективною й оперативною. Вебсайт по
винен не тільки відображати стандартний набір інформації стосов
но підприємства, продукції чи послуг, але й забезпечувати ефектив
ну взаємодію між відділами компанії, клієнтами та людьми, що
поставляють товар [3].
Кілька років тому компанії потребували як мінімум декілька днів
для того, щоб довести до клієнтів інформацію про випуск нової про
дукції або зміну специфікації. Сьогодні, завдяки Інтернет, маємо
можливість донести цю інформацію за кілька годин, опублікувавши
її на вебсайті. Найбільша перевага онлайнбізнесу полягає в тому,
що він залишається доступним 24 години на добу з будьякого ку
точку світу як для продавців свого товару, так і для клієнтів, що його
купують; продажі здійснюються також цілодобово. Фактичне місце
знаходження компанії не має особливого значення, оскільки конт
роль за здійсненням та проведенням угоди відбувається за допомогою
Інтернет [3].
Отже, бачимо, що Інтернет на сьогоднішній день — це всеохоп
лююча індустрія, що з кожним роком набирає обертів, пропонуючи
численні послуги для користувачів. Зрозуміло, що для надання різних
послуг потрібні також і різноманітні сервіси, що будуть забезпечу
вати надійну та ефективну роботу компаній. Представниками таких
сервісів виступають інші компанії, що взаємодіють між собою на
ринку. На сучасному онлайн ринку присутні партнерські системи, що
є системамигігантами, навколо яких вже розташовуються всі інші.
Ці системи визначені часом, з великою потенційною базою і з ко
лосальними прибутками. Одразу намагатися створити подібну сис
тему — дуже складно, адже на це доведеться витрачати дуже великі
економічні, технічні та людські ресурси. Та створення удосконале
ної партнерської системи, що буде знаходитись на нижчій сходинці
з незначними ресурсозатратами, та взаємодіяти з системамигіган
тами — це можливо.
Література
1. Безопасность шифрования и передачи данных // Компьютеры, сети,
програмирование. 2009. — № 2. — С. 2–6.
2. Дмитрий Котеров, Алексей Костарев. PHP. В подлиннике. — СПб :
БХВПетербург, 2005. — С. 1120.
3. Еймор Д. К. Электронный бизнес: эволюция и революция / Д. К. Ей
мор, Пер. с англ. — М. : Издательский дом «Вильямс». 2001. — 752 с.
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КОМПЛЕКСНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Д. В. Розбицький,
група КС"51м, 5 курс, спеціальність
«Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Торгові системи. Зазвичай у технікоекономічних обгрунтуван
нях автоматизації різного роду процесів, як мету ставлять підвищен
ня продуктивності праці та економію кадрів. Чи підходить ця мета
для автоматизації управління процесом торгівлі? На практиці орга
нізувати процес роздачі товару та отримання грошей можна дуже
багатьма способами, і якщо при цьому ставити головним завданням
економію кадрів, то вирішити її можна досить просто. Однак, навряд
чи це буде ефективне торгове підприємство. Якщо ж ставити завдан
ня ефективного управління торговим підприємством з метою отри
мання найбільшого прибутку (зараз або в майбутньому), то вирішити
її дійсно можна буде тільки за допомогою автоматизація процесів
руху товару.
Комплексні системи — «за» і «проти». Одна з найпоширеніших
помилок — це вибір комплексної системи. Він заснований на відо
мому маркетинговому прийомі: автоматизований повинен бути весь
процес, інакше не буде досягнута належна ефективність. До подіб
ного твердженням треба ставитися дуже обережно. Які «підводні
камені» можуть очікувати замовника подібних систем?
Система управління або фінансова система! Зазвичай управління
тісно пов’язують з фінансовим обліком. Облік у Росії досить склад
ний. Перше, що необхідно зробити, приступаючи до автоматизації,
потрібно гранично конкретизувати мету. Якщо вузьке місце знахо
диться саме у сфері обліку, то не має сенсу купувати комплексну
систему автоматизації. Потрібно вирішувати проблему там, де вона
існує, тому що завдання управління торговим процесом та обліку
багато в чому протилежні.
Система замовлень. Операційної одиницею в цьому питанні по
винні бути не кількість, не плановий товарний запас, а термін: на
скільки днів розрахований запас того чи іншого товару. Цей показ
ник зручний своєю універсальністю, тому що плановий товарний
запас на різні категорії товарів різний. Слід зазначити, що робота
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з термінами дуже ефективна тільки в тому випадку, якщо в торго
вельній мережі є власний розподільний центр.
Система розрахунку з постачальниками. Система вимагає більш
уважного відстеження взаєморозрахунків з постачальником. Поши
реною помилкою є віднесення відносин з постачальником до сфери
бухгалтерського обліку, хоча насамперед це швидше прерогатива
саме системи управління.
Прив’язка реалізації до постачання. Це один з ключових момен
тів, усвідомлення якого дуже важливо при виборі торгової системи.
Якщо в наявності система обліку товару в продажних цінах, то така
прив’язка в принципі неможлива. В якості контрольного тут можна
використовувати Наступне питання: чи може дана система оцінити
прибуток від роботи з даними постачальником. Не з даними покуп
цем (це завжди просто), а саме постачальником. Система повинна
дати відповідь, наскільки вигідне співробітництво з цим постачаль
ником, допомогти проаналізувати, як добре продається товар, в які
терміни.
Підтримка допоміжного виробництва. При багатьох супермарке
тах існують пекарні, кондитерські, які можуть використовувати про
дукцію безпосередньо з торгового залу, повертаючи їх потім в якості
нового товару. Аналогічна ситуація зі що стала популярною в Ос
таннім часом продажем салатів, які можуть готуватися тут же. Всі це,
у разі необхідності, також має бути передбачено у системі управ
ління торговим процесом і в системі обліку.
Рішення для мереж магазинів. Автоматизовані системи управлін
ня мають різні можливості контролю над торговим процесом. Це
безпосередньо залежить від тієї технології, яка покладена в основу
конкретного рішення, а та, в свою чергу, може суттєво різнитися за
вартістю.
Методи зв’язку різних елементів торгової мережі. Природно, що чим
мережа якісніше, тим вищою буде його ціна, і в цьому випадку дуже
важливо швидше вибрати оптимальне співвідношення «цінаякість».
Головне вимогами повинне бути, щоб торгова система спочатку
проектувалася для роботи в умовах торговельної мережі, включала
в себе такі поняття, як «віддалений магазин», «центральний склад»,
«центрального офісу», передбачала переміщення товару з магазину
в магазин, повернення товару постачальнику і т. д.
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WEB,МОЖЛИВОСТІ «1С: ПІДПРИЄМСТВО 8»
Р. В. Руденко,
група кс"51м, 5 курс, спеціальність
«Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Актуальність роботи. Webінтерфейс — це зручний інструмент,
який дозволяє організувати доступ до облікової системи підпри
ємства з будьякого комп’ютера, що має доступ до Інтернету. Для
віддаленої роботи через Webінтерфейс досить, щоб на комп’ютері
користувача був встановлений будьякий Інтернетбраузер.
Головною особливістю такого магазину є те, що він працює в ре
жимі Online, тобто інформація надається в режимі реального часу, всі
зміни, що відбулися в обліковій системі підприємства (наприклад:
зміна залишків, цін і т .д.) негайно відображається на webсайті ма
газину, а замовлення, сформовані користувачами, відразу ж стають
доступними менеджерам підприємства для подальшої обробки.
Наприклад, працюючи з каталогом товарів, користувач ба
чить актуальні ціни у своїй ціновій категорії, залишки товарів (у за
шифрованому або відкритому вигляді), дату очікуваного надхо
дження і т. д.
Ціль: ознайомлення з ще однією можливістю, яку відкриває 1С
Підприємство 8.х — створення Інтернетмагазинів і Webінтерфейсів
віддаленого доступу до облікової системи підприємства.
Основні типи web+інтерфейсів:
• online Інтернетмагазини;
• webінтерфейси системи замовлень;
• мобільні робочі місця менеджерів;
• віддалені робочі місця філій;
• webінтерфейс керівника.
Технологія webінтерфейсів дозволяє створювати інтернет мага
зини, повністю інтегровані в 1С Підприємство 8. При такому рішен
ні, інтернет магазин і облікова система підприємства стають одним
цілим, від чого суттєво збільшується їх загальна продуктивність.
Магазин має стандартний, звичний інтерфейс. Що робить ро
боту зручною і не вимагає від користувачів спеціальної підготовки.
В Інтернет+магазині реалізовані наступні базові можливості:
— доступ до повного каталогу товарів з інформацією про ціни
та наявності;
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— ведення кошика попереднього замовлення з автоматичним пе
рерахунком цін, у разі зміни прайслиста компанії;
— формування замовлення з кошика з автоматичним повідом
ленням менеджера про нове замовлення;
— пошук товарів за фрагментом найменування або артикулу
(коди);
— отримання списку і дат очікуваних надходжень;
— отримання додаткової інформації про товар, його опису та фо
тографій;
— реєстрація користувача в акції, що проводяться, з автоматич
ним підрахунком рейтингу (для акцій, за якими передбачено вико
нання певних обсягів закупівель);
— отримання повного прайслиста і «стоку» у форматі MSExcel.
Висновок:
З появою платформи 1С Підприємство 8, істотно збільшилися
можливості для виходу підприємств на ринок електронної комерції.
Професійні webпортали, інтегровані в 1С, крім того, що є візит
ною карткою підприємств в Інтернеті, надають клієнтам сучасний
сервіс і можуть стати дуже потужним інструментом досягнення пе
реваги над конкурентами.

ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ
В ГАДЖЕТАХ КОРИСТУВАЧА
О. В. Соловко,
Луцький інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна»,
IV курс, група КІ"41,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник: Ю. В. Каун, ст. викладач

Інформація у наш час — товар. На її захист мобілізовані найсу
часніші технології. Системи біометричного захисту використовують
унікальні для кожної людини вимірювані фізіологічні характерис
тики перевірки особи індивіда. Цей процес називається електронною
аутентифікацією. Всі небезпеки, що загрожують гаджету, мають
фізичну чи інформаційну природу.
Метою дослідження є вибір оптимального набору ознак для без
пеки гаджета та інформації, що знаходиться в ньому.
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Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання:
— проаналізувати унікальні індивідуальні ознаки біометричних
систем;
— обґрунтувати та вибрати ці ознаки в залежності від ступенів
захищеності;
— обґрунтувати доцільність використання біометричних сис
тем в гаджетах.
Біометрія — це наука, що вивчає методики розпізнавання конк
ретної людини за її індивідуальними параметрами. Біометричні
системи — системи автоматичного розпізнавання особи за її біо
логічними характеристиками. Ідентифікація — це переведення ха
рактеристик особи в набір числових послідовностей (формування
шаблону). Верифікація — логікометодична процедура встановлення
відповідності введених даних біометричному шаблону. Аутентифі
кація — це підтвердження легітимності користувача за факторами.
Фактор аутентифікації — це певний вид унікальної інформації, яку
надає суб’єкт під час аутентифікації.
Розрізняють чотири фактори аутентифікації: коли суб’єкт має де
що (диск, дискету, картку); коли суб’єкт знає дещо (пароль, логін);
коли суб’єкт володіє певною біологічною характеристикою; коли
суб’єкт знаходиться у конкретному місці (ІРадреса, дані радіоміт
ки). Методи біометричного захисту та ідентифікації особи поділя
ють на: контактні та безконтактні; інтерактивні (ідентифікація при
виконанні певних дій) та неінтерактивні.
Сучасні біометричні технології базуються на: розпізнаванні від
битків пальців, голосу, обличчя, динаміки підпису, стилю набирання
символів на клавіатурі; аналізі геометрії руки, скануванні сітківки
чи райдужної оболонки ока
Основними характеристиками ефективності біометричних сис
тем є: точність (відсотки помилкових відмов авторизованим і неав
торизованим користувачам) стійкість до зміни навколишнього
середовища (забруднення пристрою, зміна освітлення, механіч
ний вплив на систему, на стан біологічних характеристик особи
і т. ін.), надійність (досягається поєднанням декількох біометрич
них методів).
Кожна система, побудована окремо не дає стовідсоткового ре
зультату захисту, тому доцільно встановлювати комбіновані захисні
системи (розпізнавання відбитка, голосу, сканування обличчя до
цільно поєднувати з USB — електронними ключами).
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Сьогодні на ринку співіснують моделі з різними вбудованими
біометричними системами обмеження доступу до інформації. Знач
не поширення в сучасних ноутбуках, смартфонах, флешках одер
жали біометричні сканери відбитка пальця та антропометричних
характеристик обличчя.
На сьогоднішній день це найнадійніший з найдешевших методів
входу в систему. Для ефективного захисту даних біометрична система
повинна бути інтегрована в криптосистему. Комп’ютери бізнескласу,
флешки зі сканерами відбитка пальця випустили всі відомі фірми.
Абсолютної системи захисту не існує. Кожен користувач пови
нен виходити з принципу розумної достатності. Вартість інформації
та його спокою відповідає вартості системі захисту.

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ
ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Р. В. Струс,
ІІІ курс, група ПІ"3.1, спеціальність «Програмна інженерія»,
тел. (098)95"38"391
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
І. А. Бобрик, викладач, науковий керівник

При описі ОС часто вказуються особливості її структурної орга
нізації й основні принципи та модулі, що використовуються при
побудові ОС.
Серед безлічі таких принципів, виділяють найбільш важливі, такі
як: принцип модульності, функціональної вибірковості, генеруван
ня ОС, функціональної надмірності, віртуалізації.
Під модулем у загальному випадку розуміють функціонально за
кінчений елемент системи, виконаний відповідно до прийнятого між
модульними інтерфейсами. По своєму визначенню модуль припус
кає можливість без зусиль замінити його на інший при наявності
заданих інтерфейсів. Способи відокремлення складових частин ОС
в окремі модулі можуть істотно розрізнятися, але найчастіше поділ
відбувається саме по функціональній ознаці. У значній мірі поділ
системи на модулі визначається використовуваним методом проек
тування ОС.
Принцип модульності відбиває технологічні й експлуатаційні
властивості системи. Найбільший ефект від його використання
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досяжний у випадку, коли принцип розповсюджений одночасно на
ОС, апаратуру.
В ОС виділяється деяка частина важливих модулів, що повинні
постійно знаходитися в ОП для більш ефективної організації об
числюючого процесу. Цю частину в ОС називають ядром, тому що
це дійсно основа системи. При формуванні складу ядра потрібно
враховувати дві суперечливих вимоги. До складу ядра повинні ввійти
найбільш часто використовувані системні модулі. Кількість модулів
повинна бути таким, щоб обсяг пам’яті, займаний ядром, був би не
занадто великим. Крім програмних модулів, що входять до складу
ядра і постійно розташовуються в ОП, може бути багато інших сис
темних програмних модулів, що одержують назву транзитних. Тран
зитні програмні модулі завантажуються в ОП тільки при необхіднос
ті й у випадку відсутності вільного простору можуть бути заміщені
іншими транзитними модулями.
Основне положення принципу генерування визначає такий спосіб
вихідного представлення центральної системної керуючої програ
ми ОС, що дозволяв би набудовувати цю системну супервізорну
частину, виходячи з конкретної конфігурації конкретного обчис
лювального комплексу і кола розв’язуваних задач. Ця процедура про
водиться рідко, перед досить протяжним періодом експлуатації ОС.
Процес генерації здійснюється за допомогою спеціальної програми
генератора і відповідної вхідної мови для цієї програми, що дозволяє
описувати програмні можливості системи і конфігурацію машини.
У результаті генерації виходить повна версія ОС. Генеруюча версія
ОС являє собою сукупність системних наборів модулів і даних.
Найбільш природним і закінченим проявом концепції віртуаль
ності є поняття віртуальної машини(ВМ). По суті, будьяка ОС, бу
дучи засобом розподілу ресурсів і організувати за визначеними пра
вилами керування процесами, ховає від користувача і його додатків
реальні апаратні й інші ресурси, заміняючи їх деякою абстракцією.
У результаті користувачі бачать і використовують ВМ як деякий
пристрій, здатний сприймати їхні програми, написані визначеною
мовою програмування і видавати результати. При такому мовному
представленні користувача зовсім не цікавить реальна конфігура
ція обчислювальної системи, способи ефективного використання її
компонентів і підсистем.
У наші дні при використанні персональних комп’ютерів із прин
ципом генерування ОС можна зіштовхнутися хіба що тільки при
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роботі з Linux. У цієї UNIX системи мають можливість не тільки ви
користовувати якенебудь використовувати якенебудь готове ядро
ОС, але і самому згенерувати таке ядро, що буде оптимальним для
даного конкретного ПК і розв’язуваних на ньому задач.
Побудова віртуальних ресурсів, їхній розподіл і використання
тепер використовується практично в будьякий ОС. Цей принцип
дозволяє представити структуру системи у виді визначеного набору
планувальників процесів і розподільників ресурсів (моніторів) і ви
користовувати єдину централізовану схему розподілу ресурсів.

ЦИФРОВІ ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧІ ПРИСТРОЇ
П. І. Тецький,
ІІІ курс, група КІ"31, напрям підготовки «Комп’ютерна інженерія»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
тел. (093)5448398
П. Б. Вовк, старший викладач, науковий курівник.

Цифрові запам’ятовуючі пристрої (ЗП) призначені для запису,
зберігання та видачі інформації, представленої у вигляді цифрово
го коду. ЗП — один з основних функціональних блоків ЕОМ, в них
зберігаються двійкові коди: чисел, над якими мають бути виконані
певні дії; команд, що визначають характер цих дій; адрес, що вказують
де саме відшукати ці числа чи команди. На даний час ЗП широко
застосовується у різних електронних пристроях — від автоматики
до телебачення. Основними характеристиками ЗП є: інформаційна
ємність; потужність розсіювання енергії, час доступу, зчитування/
запису, зберігання інформації.
В ієрархії пам’яті ЕОМ ЗП поділяються на такі рівні.
— Регістрові ЗП перебувають у складі процесора. Мають най
менший об’єм і найбільшу швидкодію.
— Кешпам’ять. Призначена для зберігання проміжної інформації
для поточних операцій. Має невеликий об’єм та високу швидкодію.
— Основна пам’ять. У ній зберігаються дані та програми, які ви
конуються в даний момент процесором. Працює в режимі обміну
з процесором.
— Спеціалізована пам’ять. Застосовується для спеціальних
архітектур, наприклад відеопам’яті, в якій зберігається інформація,
яка відтворюється на моніторі комп’ютера.
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— Зовнішня постійна пам’ять — магнітні, оптичні диски, флеш
і т. д.
За способом звертання до комірок пам’яті ЗП поділяються на
адресні, послідовні і асоціативні.
Основна технічна класифікація ЗП базується на функціональних
ознаках. Для визначення великих обсягів інформації використову
ють приставки кіло і мега, що означають відповідно 210 = 1024 біт =
= 1 Кбіт і 220 = 1048576 біт = 1Мбіт.
Важливою характеристикою будьякого ЗП є його організація
(N ⋅ L), що вказує число слів (N), які зберігаються в ЗП, з зазначен
ням з довжини (розрядності) (L). При одному і тому ж обсязі
пам’яті зберігається пам’ять може мати різну організацію. Прикла
ди організації пам’яті: 32 ⋅ 8, 128К ⋅ 8, 1М ⋅ 1. Узагальнену структуру
великої інтегральної схеми (ВІС) пам’яті показано на рис. 1.

Рис. 1 — Узагальнена структура великої інтегральної схеми пам’яті

До складу ВІС входить: дешифратор рядків DCX і стовпців DCY,
матриця запам’ятовуючих елементів H, пристрій запису УЗ і при
стрій керування УУ. Залежно від типу ЗП ті або інші вузли можуть
бути відсутніми або змінюватися їх схемотехніка.
Основною складовою частиною ЗП є матриця накопичувача, яка
представляє собою масив запам’ятовуючих елементів (ЗЕ). ЗЕ може
зберігає один біт інформації. ЗЕ об’єднуються в комірку, що зберігає
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8, 16 біт. Для звернення до комірки необхідно вибрати її за допомогою
коду адреси. Статичні і постійні ЗП мають аналогічні структури, ди
намічні ЗП мають особливості структури. Найбільш характерними
структурами ЗП є структури з одномірною (словниковою) адресацією.
Література
1. Бабич Н. П., Жуков І. А. Комп’ютерна схемотехніка: Навч. посібн. —
К. : МКПрес, 2004. — 412 с.
2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. — СПб : БХВПетербург, 2001. —
528 с.
3. Алексенко А. Г. Основы микросхемотехники. 3е изд. — М. : БИНОМ,
2004. — 448 с.
4. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 3. Цифрова схемо
техніка: Підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. — К. :
Вища шк., 2004. — 399 с.

БЕЗКОШТОВНІ ГРАФІЧНІ РЕДАКТОРИ
ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ UBUNTU LINUX
О. А. Федоряка, Д. П. Чоловський,
ІІІ курс, група 3"ПІ, спеціальність «Програмна інженерія»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (099)"55"15"647
К. М. Михайлов, канд. техн. наук, доцент, науковий керівник

Сьогодні графічні редактори дуже важливі в житті людей, які
пов’язані зі створенням графіки на персональному комп’ютері.
Найбільш відомі з них — Photoshop та Illustrator — програми, що
входять у состав пакета Creative Suite компанії Adobe. Також — їх
прямий конкурент компанія Corel з програмами Draw і Paint.
Але чи завжди варто використовувати саме ці пакети? Адже остан
ня версія операційної системи Windows, що необхідна для роботи
цих графічних редакторів, разом з пакетом програм від Adobe коштує
приблизно 13 000 гривень. В цьому не має сенсу для навчальних за
кладів — за ці кошти можна придбати нове обладнання (3 нових ПК).
Сьогодні існує декілька безкоштовних аналогів, які не гірші за про
прієтарні. Один із них — Gimp та Inkscape для роботи з растровою
та векторною графікою, що можуть повністю замінити своїх конку
рентів, вони можуть працювати на безкоштовній операційній сис
темі Ubuntu.
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Метою є вивчення особливостей безкоштовних графічних редак
торів та можливість їх використання у навчальному процесі. Також
показати, що альтернатива дорогим та популярним графічним паке
там існує та, практично, має ті самі можливості. Особливо це важ
ливо в навчальних закладах, де кошти, збережені на купівлі програм
можуть знайти більш раціональне використання. Разом з тим ко
ристувач одержує повноцінний та професіональний пакет програм,
яким користуються мільйони людей по всьому світу.
Редактор Gimp має потужні інструменти, зручний інтерфейс та
має можливість змінюватись в залежності від потреб користувача.
Також він має повністю відкритий код, що дає змогу внести корегу
вання у саму програму. Окрім створення графіки Gimp має інстру
менти для масштабування і кадрування фотографій, розфарбуван
ня, комбінування зображень з використанням шарів, ретушування
і перетворення зображень в різні формати.
У GIMP присутній набір інструментів корекції кольору: криві,
рівні, мікшер каналів, постерізація, тоннасиченість, баланс кольо
рів, яскравістьконтраст.
Функції малювання: кілька інструментів малювання вільно мас
штабовані кисті, підтримка кистьової динаміки підтримка графіч
них планшетів.
На відміну від Gimp, який повністю призначений для роботи
з растровою графікою, програма Inkscape створена для векторної.
Цей графічний редактор зручний для створення як художніх, так
і технічних ілюстрацій (аж до використання в якості САПР загально
го призначення, чому також сприяє легкість обміну кресленнями).
Це стало можливим багато в чому завдяки відкритому формату SVG.
Формат SVG дозволяє створювати ілюстрації різного типу, в тому
числі анімацію. Оскільки SVG заснований на мові розмітки XML,
до нього можна писати розширення.
Також у Inkscape присутні: звичні інструменти (виділення, масш
табування, правка вузлів, прямокутник, еліпс, зірка, спіраль, лінія від
руки, перо (криві Безьє), текст, градієнт, піпетка), а також містить
вбудовану функцію штрихового гравіювання, інструмент ластик,
призначений для стирання об’єктів або всередині них, інструмент
аерограф, що повідомляє корисну інформацію про виділені об’єкти
і підказує клавіатурні комбінації.
Використання вільно розповсюджуваного програмного забез
печення дозволяє виконувати різні завдання з обробки графічних
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файлів. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що безкоштовні
графічні редактори виконують основні функції з обробки графічної
інформації. Визначені можливості Gimp та Inkscape дозволяють вико
ристовувати їх в навчальному процесі та для рішення поточних задач.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ
У БАГАТОПОТОКОВОМУ ПРОГРАМУВАННІ
МОВОЮ JAVA
Т. О. Феник
Інститут «Комп’ютерних технологій»
ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»
03194, Київ, вул. Зодчих, буд. 30, кв. 281,
тел. 405"00"04, моб. тел 096"396"13"69
Integer22@gmail.com

Традиційний спосіб координувати доступ до спільних областей
па’мяті — синхронізація, яка забезпечує доступ при включенні від
повідного блокатора.
При наявності синхронізації ми можемо бути впевнені, що який
би потік не блокував певний набір змінних, саме у цього потоку бу
де винятковий доступ до даних змінних.
Мінус блокуючої синхронізації полягає в тому, що заблокувати
дані готові відразу декілька потоків, тобто йде конкуренція потоків за
право блокування. Це може призвести до зниження продуктивності,
оскільки конкурентна синхронізація не раціонально використовує
ресурси обчислювальних потужностей.
Призупинення виконання потоку за допомогою блокування не
бажане ще з декількох причин. Під час очікування блокування потік
не може виконувати свою роботу. Якщо заблокований потік вико
нує високопріоритетне завдання або завдання реального часу, дуже
небажано такий потік блокувати. Інша проблема менш очевидна:
певний взаємний вплив блокувань може приводити до помилок,
таких як взаємне блокування, зациклення чи інверсія пріоритету.
Ще одна проблема, пов’язана з механізмами, що засновані на
блокуванні полягає в наступному: якщо потік, контролюючий бло
кування, запізнюється через помилки, відставання планувальника
або інші несподіванки, то ні один потік, який потребує цього блоку
вання, не просунеться в обробці.
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Для найефективнішого використання ресурсів багатопроцесор
ної системи і досягнення максимального коефіцієнту швидкодії при
розробці багатопотокових додатків слід застосовувати алгоритми
неблокуючої синхронізації.
Неблокуюча синхронізація дозволяє уникнути взаємного бло
кування з невизначеним часом очікування, при організації доступу
паралельно працюючих потоків до загального ресурсу. Алгоритм
вважається неблокуючим якщо він гарантує функціонування кож
ного потоку і системи в цілому.
Неблокуючі алгоритми являють собою паралельні алгоритми,
потокозахищеність яких забезпечується не блокуваннями, а ато
марними операціями, такими як «порівняння і заміна» (Compare
and swap — CAS).
Класи атомарних змінних називаються атомарними, тому що во
ни реалізують дрібномодульні атомарні оновлення чисел і об’єкт
них посилань. Також вони атомарні в тому сенсі, що є основними
будівельними блоками для неблокуючих алгоритмів.
Паралельні алгоритми на основі CAS називають неблокуючи
ми, тому що потокам не доводиться блокувати, і як наслідок — не
доводиться очікувати на зняття блокування. Операція CAS проходить
успішно чи неуспішно, але незалежно від результату вона завершу
ється в передбачувані терміни.
Для проведення дослідження продуктивності неблокуючих ал
горитмів були використані програми, написані з використанням бло
куючої та неблокуючої синхронізації.
За результатами дослідження, неблокуюча версія має деякі пере
ваги в продуктивності по відношенню до версії, що заснована на бло
куванні. Вона виконує синхронізацію на більш низькому рівні, вико
ристовуючи апаратний примітив замість фрагмента коду блокування
JVM. Менша модульність зменшує шанс виникнення змагання, а мож
ливість повторення спроби без зупинки зменшує вартість змагання.
У порівнянні з блокуючою синхронізацією, продуктивність не
блокуючих алгоритмів зростає завдяки використанню дрібномодуль
них апаратних базових елементів, які виражені через класи атомарних
змінних.
Атомарні змінні як найкраще застосовуються в якості заміни
лічильників спільного доступу, спільних генераторів порядкових
номерів та різних незалежних спільних змінних, які в інших випад
ках довелося б захищати за допомогою синхронізації.
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При малій конкуренції неблокуючі алгоритми перевершують по
продуктивності блокуючі, оскільки найбільшу частину часу CAS
витрачає на першу спробу, і при виникненні змагання час витрача
ється не на зупинку потоку і перемикання контексту, а тільки на
декілька ітерацій циклу.
В умовах великої конкуренції неблокуючі алгоритми почина
ють демонструвати гіршу продуктивність, ніж блокуючі, але це не
звичайна ситуація, оскільки основну частину часу потоки почергово
виконують локальні обчислення і операції, які вимагають поділю
ваних даних, даючи іншим потокам шанс використовувати ці ко
лективні дані.
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ОБОРОТНІСТЬ БАГАТОМІСНИХ ОПЕРАЦІЙ
І. В. Фриз,
науковий співробітник
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Функція, що визначена на скінченній чи нескінченній множині
називається оборотною або квазігруповою, якщо вона оборотна по
кожній своїй змінній. Bивчення оборотних функцій спричинено різ
номанітними їх застосуваннями. Зокрема при побудові перфект них
кодів у криптології. Одне з питань: за яких умов композиція оборот
них функцій є оборотною? Ф. М. Сохацький [1] довів такий факт:
безповторна композиція (тобто предметні змінні не повторюються)
сильно залежних (оборотних) функцій є сильнозалежною (оборот
ною) тоді і тільки тоді, коли всі компоненти є сильнозалежними
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(оборотними) функціями. Цим самим узагальнено результати А. В.
Кузнєцова [2] та Л. М. Сосинського [3]
Якщо принаймні дві предметні змінні повторюються, то компо
зиція навіть двох квазігруп не завжди є квазігрупою [4].
Нагадаємо, що бінарні операції g і h, які визначені на множині Q,
називаються ортогональними, якщо система {g (x; y) = a, h (x; y) = b
має єдиний розв’язок для всіх a, b ∈ Q. Критерій оборотності для
повторних композицій операцій однакової арності випливає із ре
зультатів В. Д. Білоусова [4], Г. Б. Білявської [5], а саме доведено
l
співвідношення g (h1 (x; y);y) є оборотною ⇔ g ⊥ h1, g (x; h2(x; y))
r
є оборотною ⇔ g ⊥ h2.
Аналогічний результат випливає для nарних функцій. Умови
оборотності для операцій, які розкладаються в композицію операцій
різної арності не знайдено. Тут ми даємо відповідь для повторних
композицій двох функцій.
Нехай υ — довільне монотонно зростаюче відображення мно
жини 0, k := {0,..., k} в множину 0,n , де k < n.
Означення 1. Парою υвідповідних бінарних {m; p}9ретрактів опе9
рацій g і h арностей n + 1 та k + 1 відповідно, де m ≠ p та m, p ∈ 0, k,
назвемо пару операцій (ο;•), які визначені при m > p і m < p відпо
відно рівностями
⎧⎪ x  y := g (a0 ,..., aυ p −1, x, aυ p+ 1,..., aυ m− 1, y, aυ m+ 1,..., an );
,
⎨
⎪⎩ x • y := h(aυ 0 ,..., aυ ( p −1), x, aυ ( p+1) ,..., aυ ( m− 1) , y, aυ ( m+ 1) ,..., aυ k )
⎧⎪ x  y := g (a0 ,..., aυ m −1, y, aυ m+ 1,..., aυ p− 1, x, aυ p+ 1,..., an );
⎨
⎪⎩ x • y := h(aυ 0 ,..., aυ ( m −1) , y, aυ ( m+ 1) ,..., aυ ( p− 1), x, aυ ( p+ 1) ,..., aυ k ).

Означення 2. Операції g і h, що визначені на Q, арностей n + 1 та
k + 1 відповідно назвемо ортогональними типу (m, υ), якщо для всіх
p ∈0, k довільна пара υвідповідних {m; p}ретрактів цих операцій
є ортогональною.
Теорема. Нехай операції g і h визначені на множині Q і мають ар
ності n + 1 та k + 1 відповідно, операція f визначається рівністю
f ( x0 ,..., x n ):= g( x0 ,..., xυ m −1, h( xυ 0,..., x υk ), x υm +1,..., x n),
тоді оборотність f рівносильна ортогональності типу (m, υ) опера
цій g і h(m).
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ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ
ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ OPENTEST
ПРИ ТЕСТУВАННІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
МУЛЬТІМЕДІА ТЕСТІВ
К. С. Хомовненко,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Компютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Широке поширення мультимедіа технологій та стрімке зростан
ня можливостей комп’ютерних систем та мереж є загальновідомим
фактом. У зв’язку із чим виникає питання: яким чином можна вико
ристовувати всі ці можливості при тестуванні здібностей людини?
Існує багато програм для тестування людини, але більшість із них
вузько спеціалізовані на тестуванні знань студентів чи абітурієнтів.
Завдання:
— розглянути можливості системи тестування OPENTEST при
використанні мультимедіа технологій;
— розглянути можливості до масштабування системи тестування;
— розглянути можливості системи тестування щодо організації
у групи користувачів.
Комп’ютерна система тестування знань OPENTEST універсальна
не лише по можливостях вживання, але і по своїй структурі. Продукт
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складається з незалежних модулів, які працюють із загальною ба
зою даних. Для проведення тестування досить основного модуля
«Тест онлайн». Модуль «Статистика» — перегляд результатів тесту
вання користувачів, видача оцінних характеристик, гістограм і логів
сеансу. «Студія тестів» — створення тестів, тем, питань і їх редагу
вання, управління правами доступу до тестів, імпорт і експорт XML.
«Управління користувачами» — додавання користувачів і груп ко
ристувачів, редагування прав доступу до тестів і модулів. «Зона
адміністратора» — вхід для адміністраторів проекту. Ці модулі значно
розширюють можливості, але тестування можливе і без них. Плю
си такої побудови очевидні — у будьякий момент існує можливість
змінити функціональність якогонебудь модуля, не зачіпаючи всю
систему. Можливе постійне доопрацювання і оновлення окремих
модулів. Відсутні проблеми при розподіленій роботі над проектом.
А для користувачів системи основною перевагою буде легке підстрою
вання продукту під конкретні потреби, виключення непотрібних
або написання спеціалізованих проблемноорієнтованих модулів.
Серед вагомих переваг можна відмітити поетапне створення тес
тів, тем, і наповнення їх питаннями. Автори тестів завжди можуть
міняти питання, вставляти в них зображення і навіть відеофрагмен
ти. Особливою можливістю є XML експортімпорт. Всі тести мо
жуть бути повністю або частково експортовані у формат XML, що
дозволяє легко переносити тести між дистрибутивами OPENTEST,
зберігати ці тести і змінювати їх поза системою будьяким тексто
вим редактором. Окрім налаштувань, що стосуються тестів, таких як
самі тести, кількість питань і час на сеанс, також доступне управ
ління групами користувачів.
Користувачі легко можуть бути переміщені між групами, яким
призначаються права на проходження певних тестів, паролі і інші
налаштування.
Завдяки використанню таких вільно розповсюджуваних прог
рамних продуктів як Apache, PHP та MySQL система тестування
OpenTest може бути масштабована до потрібних потужностей та
розмірів, відповідно від покладених на неї завдань.
Таким чином система тестування OpenTest має гарні можливос
ті стосовно використання мультимедіа у тестах, гарно масштабується,
має гнучку систему керування групами користувачів, має можли
вості експорту тестів до формату XML та імпорту. Тобто може бути
використана для створення та використання раніше створених
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тестів із використанням мультимедіа інформації, чи створення тес
тів відмінних від стандартних тестів котрі використовуються для
тестування студентів чи абітурієнтів.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ WI,FI
С. Ю. Чоповський,
група КС"51м, 5 курс,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

Безпровідні мережі передачі даних мають такі переваги:
— eкономічність — при збільшенні відстані між об’єктами більш
ніж 100 метрів вживання безпровідної технології виявляється дешев
шим, ніж вартість дорогого кабелю і будівельномонтажних робіт,
пов’язаних з його прокладкою;
— оперативність — для безпровідних технологій не потрібне ви
конання тривалих за часом, трудомістких і дорогих монтажних
робіт, пов’язаних з прокладкою кабелю;
— легка розширюваність — розширення безпровідних мереж від
бувається шляхом підключення до мережі додаткових безпровідних
пристроїв і їх налаштування за раніше встановленим шаблоном;
— висока якість зв’язку — робота безпровідного устаткування
усередині будівель забезпечує високу якість зв’язку незалежно від
погодних умов і атмосферних явищ;
— сумісність з дротяними мережами — використання стандарт
них протоколів передачі даних і доступу до мережі робить безпро
відні системи зв’язку повністю сумісними з дротяними комп’ютер
ними системами. Це дозволяє інтегрувати в єдину інфраструктуру
існуючу дротяну мережу підприємства і новостворювані безпровід
ні сегменти мережі;
— зона покриття — радіус дії устаткування безпровідного зв’язку
складає від сотень метрів до 50 кілометрів в межах прямої видимості;
— доступність — завдяки високій ефективності, рухливості, лег
кості в установці і обслуговуванні і низькій вартості, безпровідна
комп’ютерна технологія стала доступна не лише крупним і серед
нім, але і малим підприємствам;
— швидке самоокуповування — оскільки безпровідний зв’язок
практично не вимагає технічного обслуговування, її вміст обходиться
дешевшим, ніж вміст кабельної системи зв’язку.
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Типологічно локальні мережі IEEE 802.11b/g будуються навко
ло базової станції. Але можливі і схеми з декількома базовими стан
ціями. Базові станції можуть працювати на одних і тих же або на
різних частотних діапазонах. Для організації сумісної роботи базо
вих станцій використовуються сигнальні кадри (beacon), які слугу
ють для цілей синхронізації.
Якщо для організації або безпровідної мережі в малому офісі
достатньо встановити одну безпровідну точку доступу, то при ство
ренні крупних корпоративних мереж з великою кількістю клієнтів
і базових станцій виникає необхідність у використанні більш склад
ного обладнання.
Перераховані проблеми легко розв’язуються використанням без
провідних комутаторів або маршрутизаторів. В мережі, де встановлю
ється безпровідний комутатор, функції шифрування і аутентифі
кації переходять від точок доступу до комутатора і адмініструються
централізовано. У підсумку задача точки доступу обмежується тран
зитом даних до користувача і від нього.
Ще одна важлива перевага мережі на базі безпровідного кому
татора у тому, що користувач, знаходячись у ній, при переході від
однієї точки доступу до іншої не втрачає з’єднання з мережею і аутен
тифікацію заново не проходить.
Внаслідок того, що більша частина точок доступу підтримує ре
жим живлення PoE (Power over Ethernet), безпровідний комутатор,
який може стати для них джерелом живлення, здатний виконувати
ще й функції відслідковування ділянок мережі, що відмовили. Таким
чином, він компенсує несправність ділянки мережі розширенням
числа користувачів точок доступу шляхом збільшення їх потуж
ності. В ідеалі безпровідний комутатор може ефективно розподіля
ти ще і завантаження каналів, виходячи з інформації про кількість
користувачів, пропонуючи більш широку пропускну здатність сег
ментам мережі, де кількість користувачів у даний момент більша.
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ТЕХНОЛОГІЯ WIMAX
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
О. Ю. Шестак,
група КС"51м, 5 курс, спеціальність
«Компютерні системи та мережі»,
Університет «Україна»

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) —
телекомунікаційна технологія, розроблена з метою надання універ
сального бездротового зв’язку на великих відстанях для широкого
спектру пристроїв (від робочих станцій і портативних комп’ютерів
до мобільних телефонів). WiMAX дозволяє здійснювати доступ в Ін
тернет на високих швидкостях з набагато більшим покриттям, ніж
у WiFiмереж. Це дозволяє використовувати технологію як «магіст
ральні канали», продовженням яких виступають традиційні DSLі
виділені лінії, а також локальні мережі. У результаті такий підхід
дозволяє створювати масштабовані високошвидкісні мережі в ме
жах цілих міст. WiMAX належить до мереж бездротового зв’язку
четвертого покоління (4G), хоча з такою його приналежністю до 4G
згодні не всі експерти.
Актуальність WiMax:
1) висока продуктивність за рахунок cпектральної ефективності
технології OFDMA і підтримки антенних передових технологій;
2) гнучкість у різних моделях використання, включаючи фіксо
ваний і мобільний доступ до єдиної інфраструктури, і використання
мереж, що працюють у різних частотних діапазонах;
3) передове протоколювання (IP) з підтримкою IMS, що дозво
ляє швидко і без додаткових витрат розгортати нові сервіси, а також
забезпечити інтеграцію з мережами 3G;
4) приваблива економіка, заснована на масштабованих рішен
нях, недорогій інфраструктурі і відсутність домінуючих гравців се
ред власників прав на інтелектуальну власність;
5) cтворення точок доступу, не прив’язаних до географічного
положення.
Порівняння WiMAX і Wi+Fi. Зіставлення WiMAX і WiFi далеко
не рідкість, можливо, тому, що співзвучне звучання термінів, схожі
назви стандартів, на яких ґрунтуються ці технології (стандарти IEEE,
обидва починаються з «802.»), а також обидві технології використо
вують бездротове з’єднання та використовуються для підключення
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до інтернету (каналу обміну даними). Але незважаючи на це, ці тех
нології спрямовані на вирішення абсолютно різних завдань.
WiMAX в Україні. 9 вересня 2009 року була запущена мережа
мобільного WiMAX Freshtel, яка є проектом компанії «Українські
новітні технології». На момент запуску мережа функціонувала лише
у центрі Києва.
17 травня 2010 року — старт роботи нової WiMAX мережі у Києві
від оператора Intellecom. Після запуску мережі в Києві Intellecom
планує запусти WiMAX також в 10 інших крупних містах України.
Окрім двох вищевказаних, право на надання послуг мобільного
WiMAX мають ЗАТ «Українські радіосистеми» (Beeline), ТОВ «ММДС
Україна» і ряд інших операторів. Поки що ніхто з них не планує ви
ходити на ринок. На сьогоднішній день основними суперниками
мобільного WiMAX є оператори мереж 3G, яких в Україні так само
небагато, як і мереж WiMAX.
Експерти ринку прогнозують збільшення кількості WiMAXме
реж в Україні та отримання нових ліцензій на цей вид передачі да
них. Інтерес до нашого ринку виявляють й іноземні оператори. Так,
російський WiMAXоператор Yota має намір вийти на український
ринок. У першу чергу в Україні Yota може зацікавити актив, що має
радіочастотну ліцензію на такий самий радіочастотний діапазон
(2,5–2,7 ГГц), як і в Росії, тому що при експлуатації однакових частот
них смуг витрати компанії на замовлення користувача і мережевого
устаткування істотно зменшуються.
Висновки. З одного боку, WiMAXпроекти, що діють, всетаки ма
ють право на існування, але навряд чи вони зможуть залучити ма
сового користувача саме зараз, коли тільки почали розгортатися 3G
оператори. З іншого, проводячи аналогії з успіхом WiMAX на ро
сійському ринку, можна прогнозувати успіх і в Україні. Бездротові
послуги зв’язку відвойовують і будуть відвойовувати частку ринку
в операторів фіксованого зв’язку. В Україні є всі перспективи для роз
витку WiMAXтехнологій. Втім, багато чого буде залежати від того,
наскільки швидко будуть надаватися необхідні частоти і наскільки
буде платоспроможне населення, щоб споживати дані послуги.
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ТЕХНОЛОГІЯ MICROSOFT. NET
І СЕРЕДОВИЩЕ ASP. NET
Р. С. Шморгун,
група па"51м, Інститут комп’ютерних технологій

Технологія .NET є новітньою розробкою компанії Microsoft і за
явлена як новий етап у розвитку засобів взаємодії між додатками.
У даний момент вона доступна як доповнення .NET Framework до
сімейства операційних систем Microsoft Windows, а також у новому
продукті Windows Server. Також ведуться роботи зі створення .NET
Framework на інших операційних системах. Платформа .NET спро
щує розробку інтерактивних Webдодатків і підвищує надійність коду.
Зокрема, вона забезпечує автоматичне керування часом життя
об’єктів, нейтральних до мов бібліотеки класів і кордону, що пере
тинають, мов спадкування, обробку виключень і налагодження.
Основа .NET — Common Language Runtime (загальне середовище
виконання мов) спирається на системні служби операційної системи
й керує виконанням коду, написаного на будьякій сучасній мові
програмування. Набір базових класів дає доступ до сервісів плат
форми, які розроблювачі можуть використати з будьякої мови прог
рамування. Common Language Runtime і базові класи разом станов
лять основу .NET платформи. NET пропонує також високо рівневі
сервіси:
ASP .NET — нова версія ASP, що дозволяє використати будьяку
(.NET сумісну) мову для програмування WEB сторінок;
Windows Forms й Web Forms — набір класів для побудови користу
вальницького інтерфейсу локальних й WEBорієнтованих додатків.
Розгортання систем на платформі .NET здійснюється особли
вим чином. Вихідні коди компілюються не в команди процесора
х86 або інші машинні коди. Замість цього компілятор створює код
Проміжною Мовою Microsoft (Microsoft intermediate language —
MSIL). Файл, що містить MSIL, може виконуватися на платформі
будьякого процесора, якщо операційна система, надає .NET CLR.
Важливою складовою частиною платформи .NET є нове сере
довище ASP.NET (раніше використовувалася назва ASP+). Можли
вості ASP.NET настільки великі, що її складно назвати наступною
версією ASP. У її основі лежить інша платформа, і основними мовами
програмування для неї обрані С# й Visual Basic, замість колишніх
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скриптинг мов. У той же час, нова технологія дозволяє писати ASP
сторінки на будьякій підходящій мові.
В ASP.NET закладено все, для того, щоб зробити увесь цикл роз
робки WEBдодатка більш швидким, а підтримку простішою. Нижче
наведені основні можливості й принципи роботи ASP.NET:
— компілювання коду при першому звертанні;
— широкий вибір бібліотек компонентів, що поставляються
з .NET;
— підтримка потужного засобу розробки — Visual Studio. NET;
— мовна незалежність у межах платформ для яких реалізоване
загальне мовне середовище виконання CLR;
— можливості розширення за допомогою мультипроцесорних і
кластерних рішень;
— нові можливості з обробки помилок;
— об’єктноорієнтовані мови розробки (нова мова С++);
— розширені можливості повторного використання компонентів.
Очевидно, що платформа .NET й ASP.NET надали нові можли
вості з розробки WEBсистем. Вони відповідають всім сучасним ви
могам і дозволяють значно прискорити й спростити розробку склад
них інтерактивних WEBдодатків. Однак, на даний момент, .NET
у повному обсязі існує тільки для платформи Windows. Розробки
з переносу на інші системи ведуться, але ще не завершені і їхні май
бутні результати важко оцінити. Що стосується розробки сайтів, то
ASP.NET сильно прив’язана до сервера IIS, і, хоча архітектура .NET
дозволяє перенести додатки ASP.NET на іншу платформу, на даний
момент реальна можливість відсутня. У такий спосіб найважливіше —
багатоплатформенність поки що не може бути задоволено плат
формою .NET, а значить її використання для такої системи поки не
виправдано. Однак необхідно відзначити, що така система повинна
мати можливості інтеграції із платформою .NET (особливо WEB
сервіси), оскільки її майбутнє широке використання не викликає
сумнівів.
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АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ МЕТОДІВ
ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (СИСТЕМИ TQM)
В. В. Ющук,
III курс, група ПІ"3.1,
спеціальність «Програмна інженерія»,
ЛІРоЛ «Україна», тел. (068) 19"18"222
Науковий керівник: В. О. Ліщина, ст. викладач

TQM (Total Quality Management) — націлений на якісний підхід до
керівництва організацією, заснований на участі всіх її членів і на
правлений на досягнення довготривалого успіху шляхом задоволення
запитів споживача і вигоди для всіх членів організації і суспільства.
TQM — це адаптація класичного операційного менеджменту до мін
ливості зовнішнього середовища, коли норми вироблення як метод
управління стають неефективні. Лише халатність і злий намір пов’я
зані з навмисним недосягненням необхідного рівня якості. Все
останнє — не провина, а біда, привнесена поганим менеджментом.
Культура якості — це результат тривалих зусиль, нагорода за яких —
сильні конкурентні позиції на ринку.
Метою TQM є досягнення довгострокового успіху шляхом мак
симального задоволення запитів усіх груп, зацікавлених у діяльності
компанії. В поняття «зацікавлені сторони» входять люди або групи,
зацікавлені в успіху діяльності організації. До них належать спожи
вачі, власники, робітники, постачальники та суспільство, але й ряді
випадків можуть належати і інші сторони.
У сучасних умовах до «зацікавлених сторін» відносять і конку
рентів.
Завданнями TQM є постійне поліпшення якості шляхом регуляр
ного аналізу результатів та коригування діяльності, повна відсутність
дефектів та невиробничих витрат, забезпечення конкурентоспро
можності та завоювання довіри всіх зацікавлених груп за рахунок
використання передових технологій, гнучкості, своєчасних поста
вок, енергії колективу.
Тактикою TQM є усунення причин дефектів; залучення всіх спів
робітників до діяльності з поліпшення якості; активне стратегічне
управління; неперервне вдосконалення якості продукції та проце
сів; використання наукових підходів до вирішення задач; регулярне
самооцінювання.
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Цикл управління в організації, що працює за принципами TQM,
являє собою цикл безперервного поліпшення всіх показників ді
яльності та включає три ключові аспекти:
— планування вдосконалення (аналіз потреб споживачів, су
спільства, співробітників та організації, що постійно змінюються;
аналіз внутрішніх можливостей організації з поліпшення якості;
розрахунок перспективних витрат на якість);
— реалізація вдосконалення (визначення пріоритетів серед
процесів, що піддаються коригувальним діям; створення команди
з удосконалення процесу; уточнення завдань; збирання даних; при
чиннонаслідковий аналіз; планування та впровадження рішень,
документування; оцінка результатів; стандартизація);
— самооцінювання (національні та міжнародні премії з якості;
внутрішньофірмова система балів).
Виходячи з цих принципів, керівництво повинно продемонстру
вати своє лідерство та зобов’язання щодо розроблення й упроваджен
ня системи менеджменту якості та постійного поліпшення ефектив
ності її функціонування.
Наступним кроком у вивченні даного питання є з’ясування підхо
дів до управління персоналом організації в умовах створення системи
менеджменту якості та засвоєння принципів TQM.
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СЕКЦІЯ 13
ІННОВАЦІЙНІ
ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ПІДСЕКЦІЯ 13.1
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ
В ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Байковський,
VI курс, група ТХ"61м, спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Г. А. Бублик, канд. техн. наук, доцент, науковий керівник

На сьогоднішній день фактичне харчування студентів характе
ризується незбалансованістю за основними нутрієнтами. Поряд з цим
має місце порушення режиму харчування, що може призвести до по
рушення метаболічних процесів в організмі і, як наслідок, негативно
вплинути на їх фізичну і розумову працездатність. Саме тому метою
моєї науководослідної роботи було висвітлення проблем щодо ор
ганізації раціонального харчування студентів при ВНЗ в Україні,
аналіз закордонного досвіду та методичних рекомендацій щодо ор
ганізації харчування студентів у ВНЗ України.
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Завданням роботи є розробка рекомендацій щодо організації за
кладу ресторанного господарства при ВМУРоЛ «Україна», проана
лізувати результати анкетного опитування студентів, визначити не
обхідність у дієтичному чи лікувальнопрофілактичному харчуванні
для студентів з особливими потребами, оцінити харчовий статус
організму студента та фактичний стан харчування студентів. У ході
виконання роботи були використані наступні методи: анкетного
опитування студентів, аналізу, синтезу та порівняння, графічний,
математичний методи.
Проведено дослідження проблем організації закладів ресторан
ного господарства при ВНЗ України. За результатами анкетування
студентів, досліджень закладів ресторанного господарства при ВНЗ та
на основі аналізу закордонного досвіду були розроблені рекомен
дації щодо організації студентської їдальні при ВМУРоЛ «Україна».
Заклади ресторанного господарства при вищих навчальних за
кладах є унікальними в своєму роді соціальноорієнтованими підпри
ємствами закритого типу. Сегмент, який вони обслуговують пред
ставлений перш за все студентами, професорськовикладацьким
складом та працівниками допоміжних служб. Ще однією особливістю
таких закладів є наявність внутрішньої конкуренції між підрозділа
ми (закладами), що входять до складу студентських комбінатів хар
чування, і що є нехарактерним для загальнодоступної мережі.
Студенти повинні розглядатися як група населення певної віко
вої категорії, що об’єднується специфічними особливостями праці
і умовами життя. Специфіка студентського контингенту полягає
в наступному:
— переважно розумовий характер праці;
— особливий режим праці і відпочинку.
Зазначені особливості і обумовлюють обсяг і характер споживан
ня, режим роботи закладів ресторанного господарства, вибір форм
обслуговування. Це є визначальним при обґрунтуванні і оцінці якіс
ного складу їжі студентів. Як показують дослідження, часто виявля
ється незбалансованість харчування по ряду основних компонентів —
низький вміст білків тваринного походження, жирів рослинного
походження, кальцію, аскорбінової кислоти та тіаміну.
Серед студентів ВНЗів за даними на 2009 рік 1,6 тис. — інвалідів та
1,3 тис. — сиріт і тих, хто залишилися без піклування батьків і отриму
ють допомогу від держави. Сумарний відсоток студентів, що отриму
ють соціальну допомогу до загальної кількості студентів становить
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0,2%, а до студентів денної форми навчання — 0,4%. Цікавою є тен
денція зміни кількості студентів, що отримують стипендію.
Реалізація комплексних раціонів змінює характер виробництва,
яке повинно забезпечувати безперебійне виготовлення страв декіль
кох видів великими партіями, що створює можливості для механіза
ції виробничих цехів, а з економічної точки зору здешевлює процес
виготовлення продукції за рахунок економії на витратах. В такому
випадку застосовується стратегія поступового зниження собівартості
продукції. Вона полягає в орієнтації на масовий випуск однорідної
продукції, що є більш економічно ефективно, ніж випуск різнорід
ної продукції невеликими партіями. Слід зауважити, що подібна
методика є придатною здебільшого для удосконалення організації
студентських закладів харчування типу їдаленя.

ТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДКИХ СТРАВ ТА КОКТЕЙЛІВ
З НАТУРАЛЬНИМИ АРОМАТИЗАТОРАМИ
А. О. Барсименко,
VІІ курс, група ТХ"51, спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно"технологічний інститут
М. М. Калакура,
канд. техн. наук, професор, науковий керівник

Збалансоване раціональне харчування не повинно містити штуч
них ароматизаторів, барвників, підсолоджувачів та інших шкідливих
добавок.
Солодкі страви та десерти займають особливе місце в раціоні лю
дей, тому що підвищують апетит, заспокоюють, мають добрий смак
та легко засвоюються. Нами розроблені рецептури солодких страв
та десертів з використанням компонентів з високим вмістом біоло
гічно активних речовин.
Є багато рослин, які давно забуті, але можуть і повинні стати якіс
ним додатковим джерелом харчових продуктів. Вони не тільки хар
чові, а одночасно і лікарські. Від того наскільки раціонально зуміємо
використати, зберегти і відтворити природні ресурси, які дала нам
природа, залежить здоров’я людини.
При виготовленні солодких страв та десертів нами використову
вались природні лікарські рослини: калина, бузина, морква, горо
бина, кизил, меліса, м’ята перцева та обліпиха. Ці лікарські рослини
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відомі в стародавній та сучасній українській кухні. Змінюючи та
удосконалюючи рецептури солодких страв та десертів можна значно
розширитиь їх асортимент. Завдяки вищеназваним рослинам можна
створювати нові солодкі страви для профілактичного та оздоровчого
харчування. Природні лікарські рослини мають певні фізіологічні
властивості: зміцнюють імунну систему організму, впливають на нер
вову та серцевосудинну систему.
У плодах калини є цукри, флавоноїди (астрагалін, кверцетин,
кемпферол, пеонозид та інші), біфлавонлїд аментофлавон, дубильні,
пектинові і барвні речовини, вітамін С, βкаротин, органічні кислоти
й мікроелементи; у квіткахфлавоноїди, органічні кислоти, вітамін С
та ефірна олія. Калина має кровоспинну, протизапальну, заспокій
ливу, протиспазматичну дію.
М’якоть плодів обліпихи містить до 30% олії, яка складається із
суміші глікозидів олеїнової, стеаринової, лінолевої, ліноленової, паль
метинової та міристинової кислот. Важливі компоненти плодів об
ліпихивітаміни: каротиноїди (близько 95 мг%), токофероли (близько
50%), аскорбінова кислота (близько 200 мг%), фолієва і нікотинова
кислоти, вітаміни групи В. обліпиха використовується як знеболю
юч, протизапальний, протимікробний, ранозагоювальний засіб.
Меліса містить ефірне масла, дубильні речовини. Проявляє ліку
вальну дію при спазмах, поліпшує апетит. Коктейлі з мелісою треба
вживати при простудних захворюваннях і грипі.
У горобині звичайній є незначна кількість дубильних речовин,
цукру, глюкози, сорбози (кітогексоза), органічних кислот (яблучна,
лимонна, винна, сорбонова та парасорбонова), сорбіту (6,7%), що
переходить у сорбозу, сліди ефірних олій, смолистих речовин, сор
бітанової кислоти (близько 0,04%), деяка кількість ціаноподібної
речовини, яка виникає від розпаду глікозиду, що є в насінні, каро
тину (5,6%), аскорбінової кислоти (близько 250 мг%), біофлаво
ноїдів, мінеральних солей, ензимів інвертази та оксидази, пектинів.
Плоди горобини полівітамінні.
Біологічно активні речовини горобини діють протизапально на
слизові оболонки шлунку та тонкої кишки. Лікує ревматизм, авіта
міноз.
На підставі експерементальних проведених дослідів, було вста
новлено, що оптимальна кількість сухих лікарських рослин в солод
ких стравах та десертах складає приблизно 1% до всієї маси виробу.
В середньому у страву можна ввести один грам сухих рослин.
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Проведені наукові пошуки доказали, що розробку новихсолод
ких страв варто побудувати на використанні натуральних лікарсь
ких рослин. Розроблені солодкі страви, з додаваням корисних влас
тивостей, мають оптимальні органолептичні властивості, є пожив
ними для здоров’я. Отже, включення їх в раціон харчування людей
є обґрунтованим та доцільним.

ФІЗИКО,ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕКТИНІВ,
МОДЕЛІ І МЕХАНІЗМИ ЇХ ОТРИМАННЯ
В. М. Бородіна,
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористу"
вання України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор,
В. Ю. Сухенко, канд. техн. наук, доцент (044) 527"80"86

Пектини — біополімери, що входять до складу клітинних стінок,
міжклітинних тканин, цитоплазми рослинних клітин, складаючи
до 52% клітинної маси [1, 3, 7].
Встановлено, що пектинові речовини є комплексною групою кис
лих поліцукрів, яка містить три структурні одиниці: пектову кисло
ту, галактан і арабінан [7].
Основні властивості пектиновмісних речовин, які необхідно вра
ховувати при виробництві пектинів є наступні: розчинність, в’язкість,
желеутворююча здатність, комплексоутворюча здатність, коагуляція,
взаємодія з кислотами, дія на пектини ферментів та електролітів,
оптичні властивості пектинів, гелеутворююча здатність та ін. [1, 4,
6, 8–10].
Не менш важливе значення для вилучення пектинів з рослинної
сировини є встановлення оптимальних умов ведення процесу: (ГМ) —
співвідношення сухих речовин до рідкої фази, рН середовища, тем
ператури, час. Ці умови можуть бути різними для різної сировини,
її фізикохімічного стану та якості.
Комплексоутворення та желеуворення — найважливіші власти
вості пектинів. Комплесоутворююча здатність важлива властивість
пектинів, зоснована на взаємодії молекул пектину з іонами важких
і радіоактивних металів. Пектин здатний виводити з організму лю
дини важкі метали, радіонукліди і токсини [2, 5, 9]. Желеутворуван
ня — це процес, при якому пектиновмісний розчин, що включає
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певні з’єднання, при охолодженні утворює густе тіло, що має власну
форму. Пектини мають властивість утворювати желе різної міц
ності. На практиці оптимальною умовою для отримання міцного
желе є така: 60%ий вміст цукру, 0,5–1%ва концентрація пектину,
оптимальний рН на рівні 2,6…3,1 [8].
Проведений аналіз наукових досліджень з визначення фізикохі
мічних властивостей пектинових речовин дає підстави зробити висно
вок про недостатністю дослідженість цих властивостей для різних
видів рослинної сировини. В літературних джерелах практично від
сутні дані щодо моделей і механізмів вилучення пектину. А тому нами
такі моделі були розроблені на прикладі сировини з гарбуза.
Література
1. Аймухамедова Г. Б., Шелухина Н. П. Пектиновые вещества и методы
их определения. — Фрунзе : Илим, 1964. — 120 с.
2. Гапоненков Т. К., Проценко З. И. О влияние органических кислот на
прочность пектиносахарных студней // Изд. высш. учеб. завед. Сер. пищ.
технол. — 1960. — №4. — С. 26–27.
3. Гапоненков Т. К., Прпоценко З. И. О пектиновых веществах и их роли
в растениях // Ботанический журнал. — 1962. — Т. 17. — № 10. —
С. 1488–1493.
4. Донченко Л. В. Свойства пектиновых веществ / Подгот. Л. В. Дон
ченко и др. — К., 1992. — 34 с.
5. Инструкция по профилактическому применению пектиновых ве
ществ в условиях радиоактивного загрезнения. — К., 1988. — 9 с.
6. Карпович Н. С. Пектин. Производство и применение / Н. С. Карпо
вич, Л. В. Донченко, В. В. Нелина и др., Под ред. Н. С. Карповича. — К. :
Урожай, 1989. — 8 с.
7. Хенглейн Ф. Пектины. В сб.: Биохимические методы анализа расте
ний. — М.: Иностранная литер. — 1960. — С. 280–323.
8. Шелухина Н. П. и др. Пектин и параметры его получения / Н. П. Ше
лухина, Р. Ш. Абаева, Г. Б. Аймухамедова, АН КиргССР, Инт орган. хи
мии. — Фрунзе : Илим, 1987. — 108 с.
9. Шелухина Н. П., Ащубаева З. Д., Аймухамедва Т. В. Пектиновые ве
щества, их некоторые свойства и производные. — Фрунзе : Илим, 1970. —
73 с.
10. Шелухина Н. П. Научные основы технологии пектина / АН Кирг.
ССР, Инт орган. химии. — Фрунзе : Илим, 1988. — 167 с.

100

функціональних продуктів харчування

Підсекція 13.1

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ
ПЕКТИНОВМІСНИХ ПРОДУКТІВ
З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
В. М. Бородіна, аспірантка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор,
В. Ю. Сухенко, канд. техн. наук, доцент (044) 527"80"86

Сучасні пектинові виробництва централізовані, що віддаляє їх
від сировинних джерел, впливає на якість і собівартість продукції. Сам
процес виробництва чистих пектинів, паст, джемів тощо є досить
трудомістким. Він включає багато стадій, в залежності від виду, якості
і способів підготовки сировини і її переробки, починаючи від заго
тівельних і закінчуючи фасувальними операціями та поставкою го
тової продукції на реалізацію.
Головною відмінністю схем для отримання пектиновміних про
дуктів (рис. 1) є застосування певних для кожної окремої сировини
екстрагентів та регулювання технологічних параметрів процесу
гідролізуекстрагування пекиновмісних речовин [3–7].
Існуюче технологічне обладнання для вилучення пектиновміс
них продуктів має ряд таких недоліків: енергоємність, габаритність,
великі витрати води та електроенргії, незручність в обслуговуванні
та ін. [1–7].
Нами розроблений і апробований спосіб вилучення пектинів
з рослинної сировини, який включає промивання сировини, подріб
нення, проведення гідролізу з одночасним упарюванням сировини
та фасування готової продукції.
Розроблена технологічна лінія для виробництва пектиновміс
них паст (рис. 2) працює наступним чином. Сировина поступає на
установку миття 1. Далі по транспортеру в тарі 2 поступає на стіл
для різання великогабаритної сировини (наприклад, гарбузів). На
різана сировина направляється в лотках 4 на подрібнювач 5. Після
подрібнення в лотках 6 сировина поступає у вакуумний гідроліза
тор — упарювач 7, а потім розфасовується в тару 8 і по транспорте
ру 9 направляється на маркування та на склад готової продукції.
Концентрація паст (видалення вологи) відбувається у вакуумі за
температури 40–60 °С, що дозволяє зберегти в кінцевому продукті
всі вітаміни і корисні елементи і забезпечити термін його зберіган
ня не менше 1 року.
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Рис. 1. Принципова схема отримання пектину з різної пектиновмісної сировини [1]

Розроблене технологічне обладнання забезпечує інтенсифіка
цію вилучення готового продукту з рослинної сировини, дозволяє
економити електроенергію, зменшує термін проведення процесу,
просте в експлуатації.
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Рис. 2. Малогабаритна механізована лінія для виробництва пектиновмісної пасти
з рослинної смировини: 1 — мийна машина; 2, 8 — тара; 3 — стіл для різання;
4, 6 — лотки; 5 — подрібнювач; 7 — гідролізатор+упарювач; 9 — транспортер
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИЛУЧЕННЯ ПЕКТИНІВ
З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
В. М. Бородіна, аспірантка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор,
В. Ю. Сухенко, канд. техн. наук, доцент (044) 527"80"86

Підвищення ефективності вилучення пектину з рослинної си
ровини з максимальним збереженням біологічно цінних речовин,
вітамінів і рослинних волокон можливе за рахунок встановлення
раціональних конструктивнотехнологічних параметрів і режимів
роботи обладнання у технологічній лінії [1–5].
Спроектована нами технологічна лінія (рис. 1) дозволяє отри
мувати високоякісні пектиновмісні пасти, в яких збережений весь
комплекс природних полівітамінів, притаманних сировині. Сиро
вина поступає на установку миття 1, а потім по транспортеру в тарі 2
поступає на стіл для різання великогабаритної овочевої чи фрукто
вої сировини. Нарізана сировина направляється в лотках 4 на по
дрібнювач 5.

Рис. 1. Малогабаритна механізована лінія для виробництва пектиновмісної пасти
з рослинної смировини: 1 — мийна машина; 2, 8 — тара; 3 — стіл для різання;
4, 6 — лотки; 5 — подрібнювач; 7 — гідролізатор+упарювач; 9 — транспортер

Після подрібнення в лотках 6 сировина поступає у вакуумний гід
ролізатор — упарювач 7, де відбувається вилучення пектину, а потім
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розфасовується в тару 8 і по транспортеру 9 направляється на мар
кування та на склад готової продукції.
Концентрація паст (видалення вологи) відбувається у вакуумі за
температури 40–60 °С, що дозволяє зберегти в кінцевому продукті
всі вітаміни і корисні елементи і продовжити термін його зберіган
ня до 1 року.
Література
1. Патент України UA 55323. Cпосіб обробки і очистки рідини та пристрій
для його використання / Чорний В. І., Луговський О. Ф., Мовчанюк А. В. —
2003.
2. Патент України UA 42742. Спосіб одержання пектину та установка
для його здійснення / Даніленко Н. В. — 2001.
3. Патент України UA 73471. Спосіб одержання розділених на фракції
пектинових продуктів / Джой Доналд, US, Лужіо Гарі, US, Содерберг Йор
ген. — 1999.
4. Патент України UA 19137. Лінія виробництва пектинового екстракту /
Крапивницька І. О., Хачко В. І., Воінова С. М., Омельчук Є. О., Федь
кін А. С. — 2006.
5. Патент України UA 30979. Установка для проведення гідролізуекстра
гування / Крапивницька І. О., Гулий І. С., Мотченко О. П., Кушнір О. В. —
2000.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ГІДРОЛІЗУ
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ПЕКТИНУ
В. М. Бородіна, аспірантка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор,
В. Ю. Сухенко, канд. техн. наук, доцент (044) 527"80"86

Процес гідролізу рослинної сировини є одним з основних для
перетворення протопектину у пектин з метою його наступного ви
лучення в чистому виді чи у виді пектинопродуктів.
Гідроліз — реакція іонного обміну між різними речовинами і во
дою. Гідроліз рослинної сировини проводять неорганічними кисло
тами, лугами або ферментами [1, 3, 4]. Для кожного окремого випад
ку вибирають гідролізуючий агент і умови гідролізу: концентрацію
раегентів, термін, температуру, гідромодуль процесу [2, 3, 4].
Способи проведення гідролізуекстрагування пектину з рослинної
сировини досить різноманітні (рис. 1).
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Рис. 1. Класифікація способів гідролізу рослинної сировини [4–7]

Неодмінною умовою якісного має бути обмеження температури
до 90 °С, щоб не відбулося деструкції пектину [2, 3]. Для максималь
ного вилучення пектину з сировини треба забезпечити такий хід
процесу, щоб максимальна молекулярна маса утвореного пектину
дозволяла йому дифундувати з рослинних міжклітинних тканин та
стінок.
Основними чинниками, які впливають на швидкість процесу
гідролізу є швидкість набухання рослинної тканини і проникнення
кислоти в клітину, концентрація кислоти в екстрагенті, температура
процесу і його протяжність [1–4]. Характер взаємодії цих чинників
досить складний. Один і той же чинник на різних стадіях процесу
може впливати неоднозначно. Підвищення температури сприяє ін
тенсифікації набухання сировини і проникнення кислоти в рослин
ну клітину для розчеплення протопетину, але також сприяє дегра
дації і деполімеризації пектинової молекули і, таким чином, значно
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погіршує якість готового продукту. Підвищення концентрації соля
ної кислоти (якщо вона бере участь у гідролізі) призводить до збіль
шення концентрації пектинових речовин.
Перебільшення концентрації кислоти призводить до слабкої же
леутворювальної здатності пектину, або навіть до деградації молекул
пектинових речовин. Нами досліджено, що при низькій концентра
ції кислоти желеутворююча здатність пектину висока, а рівень гід
ролізу протопектинової фракції досить низький.
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2000.

ВИКОРИСТАННЯ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ
У ХАРЧУВАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Р. І. Гайдак,
V курс, група ТХ"51c, спеціальність «Технологія харчування»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
В. О. Ромоданова, канд. техн. наук, професор, науковий керівник

Риба та інші рибні продукти морського і річного промислу займа
ють важливе місце в харчуванні людини. М’ясо риби швидше роз
варюється і засвоюється організмом людини в порівнянні з м’ясом
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тварин. Страви з риби користуються широким попитом і є обов’яз
ковою складовою харчування населення.
Сучасний стан споживання риби столицею складає понад 4 ти
сяч тонн живої риби щороку, слід зазначити, що київські рибні гос
подарства не покривають і четвертини об’ємів минулих років.
Останнім часом в Європейській кухні поряд з рибою значну ува
гу приділяють морепродуктам, до яких відносяться кальмари, мідії,
креветки. У сучасному світі кулінарії мідії входять до делікатесної
продукції, в нашу країну їх постачають в замороженому стані за ви
сокими цінами.
В Україні тільки в чистих прісноводних водоймах мешкають по
дібні їм раки та беззубки. Впіймати беззубку зовсім не важко, особли
во якщо вода прозора, збирати їх можна руками або сачком з міцним
ободом. Зустрічаються місця в водоймах, де з 1м2 їх можна зібрати
понад 1 кг. Беззубок відносяться до товарної продукції тому, що за
розмірами вони значно перевищують мідій, а деякі представники
мають розміри до 20 см.
Беззубки бувають різних видів, які відрізняються лише зовніш
нім виглядом. Щодо смакових якостей вони нагадують кальмарів
і раків. В національній рибній кулінарії головним чином використо
вують раків. Слід зазначити, що в давнину беззубок значно більше
споживали, але після першої світової війни в зв’язку з деякою мігра
цією населення їх припинили використовувати в їжу масово. Врахо
вуючи обмежені можливості щодо розширення використання про
мислових риб і відсутності в наших регіонах великого різноманіття
молюсків, доцільно повернутися до давніх традицій і поновити в на
шому раціоні харчування використання беззубок. Відомо, що птиці,
водоплавні тварини полюбляють харчуватися саме цими молюска
ми, особливо малими за розмірами.
М’ясо беззубок — це чистий високоякісний білок, багатий на
такі рідкі вітаміни, як вітамін РР — 3,7 мг/%, вітаміни групи В —
0,24 мг/%, калій — 310 мг/%, натрій — 290 мг/%, кальцій — 50 мг/%,
магній — 30 мг/%. Крім того м’ясо
беззубок є ефективним антиокси
дантом.
За харчовою цінністю (77 кКал)
беззубок можна прирівняти до мі
дій. Вологи в них міститься 82%,
білків — 11,5%, жирів і вуглеводів
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відповідно — 2 і 3.3%. Таким чином хімічний склад, смакові власти
вості і можливості отримання цього прісноводного молюску підтвер
джують його використання в раціоні харчування як нового джерела
білку та інших корисних речовин.
Досвід використання виявив, що після вилову молюски добре
зберігаються живими у вологій тканині (близько 40 годин), заморо
жуванню та тривалому зберіганню як сировина не підлягають.
Відомо, що м’ясо молюсків вживають з овочами, майонезами,
виготовляють різні салати, вони добре поєднуються з крупами та кар
топлею.
В результаті апробації нами виявлено, що страви з молюсків ма
ють високі органолептичні показники щодо смажених, тушкованих
і запечених страв з додаванням овочів (цибуля, морква), які значно
покращують їх смакові якості і сприяють зникненню притаманного
в деяких випадках болотного присмаку. Попередня обробка їх перед
приготуванням страв дещо складніша в порівнянні з мідіями, врахо
вуючи їх більший розмір. Крім того їх приготування потребує більш
тривалого часу.
Страви з молюсків можна віднести до продукції функціонального
призначення, тому що здавна відомі їх корисні властивості при ліку
ванні низки захворювань а саме: онкологічних, судинних, артритах.
Підтверджено, що регулярне вживання страв з молюсків значно під
вищує імунітет людини.
Поданий вид молюска відноситься до непромислового, за нашим
законодавством норми вилову його не встановлені, але запаси його
в Україні достатні і є можливість добувати його промисловими ме
тодами.

ЧАЙ, ЯК НАПІЙ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Д. А. Димша,
У курс, група ТХ"51м, спец. «Технологія харчування»
Інженерно"технологічний інститут
В. О. Ромоданова, канд. техн. наук, професор, науковий керівник

Чай — один з найпоширеніших напоїв в світі. Високі смакові якос
ті, тонкий вишуканий аромат, виражений стимулюючий вплив на ор
ганізм людини знайшли визнання в різних країнах світу. Технологічні
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властивості чаю визначаються вмістом основних хімічних компо
нентів, біохімічні перетворення яких обумовлюють якісні показники
чаю. За різними даними в чаю міститься біля 300 хімічних елементів.
Залежно від технології обробки та приготування чаю співвідношен
ня речовин, що містяться в напої, який ми п’ємо, змінюється. Од
ночасно змінюються і корисні властивості чаю. Всі речовини, що
містяться в чаю умовно можна поділити на групи: розчині (вітаміни,
білки, ефірні масла, пігменти, амінокислоти, дубильні речовини,
алкалоїди) і нерозчинні (ферменти, вуглеводи і пектинові речови
ни). Найбільша частка припадає на поліфеноли, білки і протеїни.
Ферментів в чаю понад десяти, самі ці елементи є каталізаторами
всіх хімічних процесів, які відбуваються у чаю. Пектини допомагають
зберігати якість чаю і уповільнюють псування. Вуглеводи представ
лені головним чином нерозчинними — крохмаль і целюлоза. Але
є також розчинні — це глюкоза, сахароза, мальтоза і фруктоза. Аро
мат чаю обумовлюють ефірні масла, які складають 0,006% сухої ре
човини. Слід відзначити, що ефірні масла допомагають організму
людини боротися з бактеріями і зупиняють запальні процеси, тому
при застудах дуже корисно пити гарячий чай, особливо червоний.
В чаю міститься кофеїну більш ніж в каві або какао, але ефект від
вживання м’якіший і менш впливає на серцевосудинну і централь
ну нервову систему. Це пояснюється утворенням сполук теїну —
кофеїну з таніном, який покращує розумову працездатність і підви
щує активність без негативного впливу на здоров’я людини. Саме
кофеїн, який немає кольору і запаху, надає чаю гіркий смак.
Білки з урахуванням амінокислот складають до 25% сухої речо
вини чайного листа. Найбільш багаті білковими речовинами зелені
чаї. В процесі виробництва чаю деякі білки перетворюються в аміно
кислоти. В чаю виявлено 17 амінокислот, які допомагають віднов
ленню нервової системи, наприклад, після стресу або важкої праці.
При вживанні чаю треба пам’ятати, що в ньому міститься майже 30%
дубильних речовин (переважають білі чаї і зелені), тобто суміш полі
фенольних сполук та похідних від них, які уповільнюють розвиток
ракових захворювань, знижують артеріальний тиск, мають антимік
робні, дезинфікуючі та вітамінні властивості, як активні антиокси
данти уповільнюють старіння клітин організму. Антиоксидантні
властивості роблять чашку чаю рівноцінною порції овочів, додаван
ня молока, меду, лимона і цукру не впливає на засвоєння антиокси
дантів, однак деякі традиційні чаї у пакетиках і листкового чаю не
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мають цих властивостей. Встановлено, що рідкий чай розлитий
у пляшки, не містить поживних речовин, а в порошковому, гранульо
ваному та інших видах розчинного чаю їх частка незначна. За дослі
дженнями, 650 мл чаю в день забезпечують людині більше половини
споживання харчових флавоноїдів та 16% добової потреби у кальції.
В Україні більш поширений чорний чай, але в ньому рослинні
поліфеноли окислюються, чого уникають під час виробництва зе
лені чаї. Останнім часом зелені чаї почали користуватися значним
попитом у наших споживачів, особливо влітку.
При виконанні лабораторних робіт ми досліджували різні види
чаю. Результати наших досліджень довели, що при вживанні будь
якого чаю слід звертати увагу на термін зберігання продукту (не більш
12 місяців). Настій старого чаю стає темнокоричневим, мутним,
аромат затхлим, іноді деревинним. У просроченому чаї зменшуєть
ся вміст таніну, ефірних масел, з’являється небезпечний фермент
афлатоксин, шкідливий для шлунку.
Особливу увагу слід звертати на якість води у приготуванні цього
напою. Так, за нашими спостереженнями виявлено, що у чаї з во
допровідної води, обробленій хлором, органолептичні показники
значно нижче в порівнянні з чаєм із джерельної. Вода різних районів
м. Києва відрізняється за своїми якостями для приготування чаю.
Найгіршою виявилась вода Святошинського району. Смакові влас
тивості чаю найвищими були у негазованій воді «Моршинська».

РЕЖИМИ РІЗАННЯ М’ЯСА У ВОВЧКАХ
В. В. Доценко, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор (044) 527"80"86

Використання нових моделей ножів та граток для вовчків з раціо
нальними геометричними параметрами, які забезпечують знижен
ня експлуатаційних затрат на виробництві за рахунок зменшення
енерговитрат, збільшення продуктивності, підвищення якості фар
шу є актуальною задачею.
На рівень зменшення енергозатрат суттєво впливає швидкість
різання. З її зміною сила різання може як зростати так і зменшува
тися [1].
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Критичні швидкості визначають межі трьох режимів різання
м’яса. Квазистатичний режим різання, при якому швидкість різання
менша від першої критичної, відбувається по слабкішим перерізам
шарів м’яса, не співпадаючих з площиною різання. Зусилля різан
ня у такому випадку зростають. Ударний режим, при якому відбу
вається удар по сировині, подібний до рубання м’яса.
Хвильовий режим, при якому швидкість різання перевищує швид
кість звуку в м’ясі, супроводжується виникнення ударних хвиль при
перенапруженнях сировини, які сконцентровані біля ріжучих лез.
При подрібненні м’ясної сировини (яловичини) чотирьох про
меневими ножем вовчка перша та друга критичні швидкості будуть
відповідно рівними 2,1 та 5,1 м/с.
Дослідження показали, що процес різання, який притаманний
вовчкам, відбувається зі швидкістю меншою за першу критичну,
тому енерговитрати на його виконання значні. Змінюючи геомет
ричні параметри лез та частоту обертання ножів можна керувати
енергозатратами на різання.
Література
1. Кузьмин В. В. Совершенствование процесса резания мясного сырья
на основе математического моделирования формы режущих инструмен
тов: Дисс. кандидата технических наук. — СПб, 2009. — 110 c.

УДОСКОНАЛЕННЯ
М’ЯСОПОДРІБНЮЮЧОГО ІНСТРУМЕНТУ ВОВЧКІВ
В. В. Доценко, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор (044) 527"80"86

Якість ковбасних виробів, перш за все, залежить від якості ков
басного фаршу. Основою для виготовлення преважної більшості
ковбас є фарш, від його якості залежить якість виробу в цілому. Разом
з дефіцитом високоякісної сировини для фаршу виникла проблема
переробки сировини з підвищеним вмістом з’єднувальної тканини,
що веде до більш високих вимог до різального інструменту, ефектив
ність роботи якого залежить від багатьох чинників: раціональності
конструкції матеріалу, якості заточування, інтенсивності зношуван
ня, кутів загострення і стану різального леза.
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Стійкість до спрацювання ножів вовчків знаходиться в межах
7–10 годин експлуатації, після чого інструмент виходить з ладу. Че
рез спрацювання ріжучого інструменту відбувається зминання та
розрив м’язових тканин м’ясної сировини, що супроводжується не
допустимим підвищенням температури фаршу, при якій відбувається
денатурація білка. Підвищення затрат енергії на процес різання,
витісненням м’ясного соку з фаршу зміна рН фаршу і волого утри
муючої здатності призводить не лише до погіршення смаку виро
бів. Але і до зменшення терміну їх зберігання [1].
Розмаїття ножів і граток для вовчків, запропонованими різними
дослідниками (рис. 1), дозволяє зробити висновок, що проблема
пошуку раціональний конструкцій ріжучих інструментів і засобів їх
зміцнення для захисту від зношування залишається актуальною.

Рис. 1. Види ножів та граток вовчків: 1 — хрестовий двобічний; 2 — типу «Робот»;
3 жилувальний типу «Турбо»; 4 — 4–6+променевий з нахиленими вставками;
5 — з прямими вставками; 6 — 8+променевий; 7 — жилувальний типу «К+G»;
8 — в кільці»; 9 — кільцевий 6+променевий; 10 — серповидний 4+променевий;
11 — серповидний 5+променевий; 12 — решітка вихідна 2 мм; 13 — решітка
вихідна 2,5 мм; 14–15 — решітка приймальна; 16 — решітка приймальна 5+проме+
нева; 17 — решітка приймальна 3/5 променева з вставкою
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Нами запропоновані ножі для вовчків зі зміщеним відносно вісі
обертання ріжучим лезом і напиленим плазмовим струменем м’ясо
подрібнювальні гратки, що в комплексі забезпечують зниження зу
силь різання, реалізацію при терті інструментів ефекту вибіркового
переносу та підвищення стійкості різальних інструментів до 5 разів.
Література
1. Максимов Д. А. Конструктивные особенности современных волчков /
Д. А. Максимов, О. И. Якушев // Мясная индустрия. — 2007. — № 11.

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ
М’ЯСОРІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ ВОВЧКІВ
В. В. Доценко, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор,
В. Ю. Сухенко, канд. техн. наук, доцент (044) 229"62"04

Стабільне виконання поставлених перед м’ясопереробною про
мисловістю завдань здебільшого залежить від надійності та довго
вічності технологічного обладнання. Наприклад за недостатньої
стійкості ріжучих інструментів вовчків порушується ритм вироб
ництва, погіршується якість фаршу та збільшується енергетичні за
трати [1].
Процес виготовлення ножів для вовчків полягає у відливанні
переважної більшості ножів із сталі У8, термічній обробці до твер
дості HRCe 55–58, після чого проводиться їх заточка і дефектація.
На ножах не повинно бути раковин, пористостей, тріщин, рисок та
припалювань після заточки. Шорсткість робочих поверхонь ножа,
що утворюють лезо, після механічної обробки не повинна перевищу
вати 1,25 мкм [2].
Під час подрібнення м’яса у вовчках спрацювання ножів інтен
сифікується дією агресивного м’ясного соку. Термін роботи ножів із
сталі У8 близько 10 годин. Запас на знос у ножів становить 0,8–1 мм,
що дозволяє зробити лише декілька пере загострень. Підвищити
довговічність інструменту можна за рахунок модифікації поверхнево
го шару сталі, покращення її протикорозійних та антифрикційних
властивостей, підбору оптимальної геометричної форми ножа та ре
шітки. Зміцнення поверхневих шарів інструментів можна здійснити
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газотермічним напиленням ножів та решіток, що дає змогу в 2–4 рази
і більше підвищити їх стійкість до спрацювання.
Виконані дослідження зносостійкості ножів, зміцнених плазмо
вим та газополуменевим напиленням переконують у тому, що моди
фіковані ножі мають високу працездатність, а якість м’ясного фаршу
значно покращується.
Література
1. Чижикова Т. В. Машины для измельчения мяса и мясных продуктов. —
. : Легкая промышленность, 1982. — 302 с.
2. Механічні процеси та обладнання переробного та харчового вироб
ництва: Навч. посіб. / П. С. Берник та ін. — Львів : Видавництво Націо
нального університету «Львівська політехніка», 2004. — 336 с.

КАРОТИНОЇДНІ ДОБАВКИ
У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТАХ
Н. Г. Згура,
V курс, група ТХ"51с, спец. «Технологія харчування»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
О. Б. Любенок, науковий керівник

В харчовій промисловості України не знайшли належного застосу
вання і практично не розроблені прогресивні технології виробництва
каротиноїдних оздоровчих добавок. Каротоноїди нестійкі і легко роз
кладаються під впливом кисню, повітря і світла. Вони відносяться до
жиророзчинних речовин в рослинах, містяться в білкових прошарках,
які знаходяться в середині клітин рослин. Найкращу стійкість мають
каротиноїди, які містяться в моркві, плодах, ягодах. Слід відзначити,
що вони не втрачають свого забарвлення на протязі тривалого часу.
Складність в отриманні каротиноїдних добавок — біологічно
активних речовин із каротиновмісних овочів полягає в тому, що ка
ротиноїди при їх переробці легко окислюються, утворюють перекиси
та гідроперекиси, що пояснює втрату кольору та товарного вигляду
продуктів. У зв’язку з цим, актуальним є розробка біологічно актив
них добавок із каротиновмісної сировини, які б зберігали всі віта
міни, каротиноїди та інші біологічно активні компоненти.
На сьогоднішній день дослідниками обґрунтована доцільність
використання теплової обробки каротиновмісної сировини при
отриманні з них біологічно активних речовин. При цьому виявлені
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закономірності і механізми дії на зміни каротину. Доведено, що при
тепловій обробці каротиновмісних овочів відбувається не тільки ста
білізація каротину, але й істотне його збільшення стосовно вихідної
сировини (50...80% залежно від температури та часу впливу), що
свідчить про перехід частини каротину зі зв’язаного стану у вільне
і утворення каротиноїдних комплексів з гідрофільними групами (ОН–,
СООН, СОН, NH2, SH), а також фрагментів біополімерів (білка,
целюлози, пектину).
Встановлено, що при отриманні біологічно активної добавки
утворюється водорозчинна форма каротиноїдів, яка у готовому про
дукті перебуває в співвідношенні 1:1 до жиророзчинної форми каро
тину. Як стверджують дослідники, при термообробці каротиновмісної
сировини частка молекул каротину піддається комплексоутворенню
з гідрофільними групами біополімерів та відповідно структурній
перебудові.
Таким чином на підставі проведених досліджень запропоновано
спосіб технології каротиноїдів у формі дрібнодисперсних порошків
(з розміром часток 5...20 мкм) і гомогенних паст із каротиновмісної
сировини (гарбуза, моркви, томатів, перцю солодкого). Нова тех
нологія враховує використання комплексного впливу термооброб
ки на сировину, що пройшла спеціальну обробку — дрібнодисперс
не подрібнення. Сучасна технологія дозволяє не тільки збільшити
термін зберігання і стабілізувати каротиноїди в харчовій продукції,
але й збагатити кінцеві продукти низькомолекулярними біологічно
активними речовинами (в 1,3...2 рази і вище) у порівнянні з вихідною
сировиною і сприяти кращому засвоюванню організмом людини
(в 2 рази більше). Відомо, що засвоювання організмом людини ка
ротиноїдів залежить від віку, виду діяльності, кліматичних умов та
інших факторів. Засвоювання каротиноїдів порушується при інфек
ційних хворобах, при усіх захворюваннях печінки, підшлункової
залози, тобто в випадках, коли порушуються засвоєння жирів.
Одержані каротиноїдні антиоксидантні препарати із принципово
новими споживчими властивостями дали підстави розробити нові
технології борошнянокондитерських виробів. Так, додавання цих
препаратів в тістечка дозволяють отримати продукти підвищеної
біологічної активності, з покращеними органолептичними показни
ками — більш м’якою консистенцією, легким присмаком наповню
вача, який збагачує смак продукту, з приємним відтінком рожевого
кольору. Крім того такий виріб має подовжений термін споживання.
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ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Т. О. Князьян,
IV курс, група ТХ"41, спеціальність «Технологія харчування»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
В. О. Ромоданова, канд. техн. наук, професор, науковий керівник

Сало — унікальний продукт, який вживається найчастіше без по
передньої термічної обробки, тобто жир у чистому виді. Зараз в Украї
ні розводять 11 порід свиней вітчизняного і закордонного походжен
ня. Тільки 20% свинячого м’яса і сала виробляють з свиней чистих
порід, решта 80% — з гібридних порід.
Слід пам’ятати, що жири — це нутрієнти, без яких людина не
може бути здоровою. Постачати енергію — не єдина функція цієї
речовини. Немає такого органу в організмі, до складу клітин якого
не входили б жири, вони підвищують захисні функції організму,
є носіями розчинних вітамінів та інших біологічно активних речо
вин. Джерелами жиру є продукти тваринного походження (м’ясо
і м’ясопродукти містять 4–40%, молочні продукти — 2,5–80%, ри
ба, горіхи — біля 25%). Організм будьякої людини щодня вимагає
60–80 г жирів, причому 10% повинні бути у вигляді поліненасиче
них жирних кислот, 30% — насичених, 60% — мононенасичених.
Саме так розподіляються жирні кислоти у свинячому салі.
Особлива роль призначена ненасиченим жирним кислотам, які
містяться головним чином у рослинних жирах, рибі. Щоденне спожи
вання їх складає 30% від загальної добової кількості всіх жирів. Серед
них найбільш активні арахідонова, лінолева і ліноленова кислоти.
Сало містить арахідонову кислоту, яка входить до складу клітинних
мембран, є частиною ферменту серцевого м’яза, бере участь в холес
териновому обміні, утворенні багатьох гормонів людського організму,
організмом не синтезується. Слід згадати, що в салі є інші незамінні
жирні кислоти. Причому по їх вмісту (близько 10%) сало випереджає
вершкове масло. Біологічна активність сала в п’ять разів вище, ніж
вершкового масла і яловичого жиру. Насичені жирні кислоти, які
складають основу сала, негативно впливають на організм людини
у випадку зловживання цим продуктом. Якщо споживати свиняче са
ло в межах розумного, то атеросклерозу можна не боятися. Особливо
у випадку споживання сала з салатом із сирих овочів з натуральним
оцтом (яблучним, виноградним) як сильним антиоксидантом.
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Вітамін F, так необхідний нашому організму, знаходиться у складі
арахідонової, лінолевої і ліноленової кислот разом узятих. Цей віта
мін знижує запальні процеси в організмі, впливає на проникність
капілярів, підвищує тонус судин і знижує відчуття болю. Вітамін F
бере участь у ліпідному обміні, повноцінному харчуванні тканин,
необхідний при профілактиці ревматоїдних захворювань, радикуліті
і остеохондрозі. Недостача вітаміну може викликати проблеми зі шкі
рою і тривале загоювання ран. Сало є природним джерелом рідкісно
го мікроелементу селену, який підтримує репродуктивну функцію,
здоров’я печінки і знижує ризик виникнення раку. Доведено, що
сало має жовчогінні властивості, тому бутерброд з житнього хліба
з тоненьким шматочком сала не тільки додасть енергії нашому орга
нізму, але й суттєво допоможе у профілактиці застійних явищ у жовч
ному міхурі. Щодо холестеринового обміну, то при вживанні 10–30 г
на добу сала холестериновий обмін не порушиться і зайва вага не
додасться. Сало не містить радіонуклідів, вони в ньому не затримують
ся, таким чином сало можна віднести до екологічно чистих продуктів.
Сало як будьякий інший жир вимагає для свого перетравлю
вання жовчі і ліпаз (спеціальних речовин у шлунку), тому організм
здорової людини добре переробляє сало і повністю його засвоює, до
давання овочів з оцтом до сала сприяє кращому засвоюванні. У салі,
яке піддавалося обробці при високих температурах, можуть з’являти
ся канцерогени і токсини, тому регулярне вживання сала в такому
вигляді в надмірній кількості може зашкодити і приятиме відкла
данню жиру в організмі людини. Тоді як невелика частка цього про
дукту у сирому вигляді результативно очистить судини від всіляких
відкладень.
Якість сала в значній мірі залежить від раціону годування тварин.
Додавання в корм сучасних харчових добавок призводить до швид
кого зростання тварини, але не до доброго смаку і користі його вжи
вання. На смак сала впливає спосіб забою та обробки туші, вік і стать
тварини. Сало має бути м’яким і майже прозорим, товщина сально
го наросту не повинна перевищувати 5 см. При дотриманні цих ре
комендацій перспективи вживання сала буде прияти покращанню
здоров’я нашого населення.
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ БІСКВІТНОГО ТІСТА
В. В. Ніколіна,
Заступник директора з НМР
Вищого комерційного училища КНТЕУ
М. М. Калакура, канд. техн. наук, проф., науковий керівник

Відомо, що більшість борошняних кондитерських виробів (БКВ)
виготовляють з бісквітного тіста (торти, рулети, печиво). Ці вироби
користуються великим попитом як у дорослих, так і у дітей завдяки
привабливому зовнішньому вигляду, смаку та аромату. Наразі сучасна
кондитерська промисловість займається створенням нових борош
няних кондитерських виробів з різноманітними добавками, в тому
числі для лікувальнопрофілактичного та дієтичного призначення.
Усі харчові добавки вводять у борошняні кондитерські вироби на
стадії приготування тіста, коли формується його структура. Біск
вітне тісто за своєю структурою — висококонцентрована дисперсія
повітря в середовищі, яке складається з яйцепродуктів, цукру і бо
рошна. За структурою дисперсних систем бісквітне тісто відноситься
до пін [1, 2]. Основними і обов’язковими рецептурними інгредієнта
ми бісквітного тіста є яєчні продукти (яйця або меланж), які є при
родними піноутворювачами та цукор. В бісквітному тісті він виконує
подвійну роль: формує споживчі показники готового продукту,
і, сприяє формуванню структури бісквітного напівфабрикату. Пі
ноутворювальна здатність яєчних білків визначається їхньою пове
рхневою активністю та утворенням структурованих поверхневих
прошарків на межі поділу з повітрям.
Бісквітне тісто легко реагує на такі технологічні чинники, як три
валість та інтенсивність збивання яєчної маси, замішування тіста,
режим випікання тощо. Особливо чутливо реагує така дисперсна
система на введення нових інгредієнтів. При цьому суттєво можуть
змінюватися показники якості бісквітного тіста і відповідно — по
казники якості випечених бісквітних напівфабрикатів.
Формування структури виробу (бісквітних напівфабрикатів)
починається з механічного збивання яєчноцукрової суміші. Інтен
сивне збивання суміші сприяє збільшенню густини та підвищенню
дисперсності системи. Утворенню густої піни сприяє поверхнева ак
тивність полярних молекул яєчного білка, а стабілізації піни — при
сутність у суміші цукрози. Таким чином, навколо повітряних пухир
ців утворюються тверді плівки, які підвищують стійкість піни.
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На об’єм, стійкість та дисперсність піни впливають і такі техно
логічні фактори, як тривалість збивання, кількість обертів робочого
органу, температура збивання. Як відомо, із збільшенням часу зби
вання (до певної межі) об’єм піни збільшується, підвищується її дис
персність. Рекомендується починати процес збивання при малому
числі обертів робочого органу збивальної машини, а потім перек
лючати на високі швидкості.
Для визначення впливу нових інгредієнтів введених у рецептуру
бісквітного тіста, а саме топінамбуру, ксампану, фруктози, на пере
біг процесу тістоутворення були проведені дослідження. При цьому
досліджувалася піноутворювальна здатність, стійкість піни, щіль
ність, ступінь піноутворення дослідних модельних систем яєчних
сумішей з топінамбуром, ксампаном, фруктозою.
Під час досліджень виявилося, що яєчнофруктозна суміш у по
рівнянні з яєчноцукровою гірше та довше збивається, маса щільні
ша, має менший об’єм. Але при додаванні в них ксампану і топінамбу
ру об’єм сумішей значно зростає, а тривалість збивання знижується.
Отримані результати проведених досліджень свідчать про те, що
внаслідок введення в яєчноцукрову або яєчнофруктозну суміш
ксампану і топінамбуру в ній утворюються сполуки, які сприяють
підвищенню її об’єму, маса більше насичується повітрям, стає пух
кішою, внаслідок чого знижується її щільність, а також підвищу
ється стійкість піни та утримання часток у суміші. Але при цьому
знижується її піноутворювальна здатність. Можна припустити, що
ксампан, утворюючи в’язкі колоїдні розчини, виконує в тісті роль
структуроутворювача.
Література
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Українська кулінарія складалася протягом віків і з давніх часів
відзначалася різноманітністю страв з високими смаковими та пожив
ними властивостями. У формуванні культури українського етносу
особливої уваги приділялося традиційній кулінарії та харчуванню.
Спираючись на віковий кулінарний досвід, сучасні кухарі вина
ходять нові страви, що відрізняються вишуканістю смаків, форм та
дизайну, використовуючи, а не перекреслюючи традиційні.
Основу народного харчування українців становили різні страви
із круп і борошна. Особливу роль відігравав хліб.
В наш час від нестачі білка в людському організмі страждає
приблизно половина населення. Як відомо, одним із основних дже
рел рослинного білка і енергії для людини є хліб. Тому сьогодні ми
повертаємося в минуле, використовуючи ідеї та рецептуру наших
предків щодо додаткових компонентів, які є дуже корисними і до
речними для здоров’я нашої нації.
Майже скрізь на Україні повсякденний хліб (буханець, хлібина,
паляниця) пекли із житнього борошна, в яке додавали інші компонен
ти: борошно із ячменю, сочевиці, гороху,гречки; висівки. У південних
районах України, де здебільшого вирощували пшеницю, переважав
пшеничний хліб.
Крім хліба з борошна виготовляли чимало інших страв з прісно
го тіста: перепічки, коржі, мних, млинчики.
Щодо української кухні, можна з упевненістю сказати, що вона
корисна та смачна. Якщо порівняти її з традиційною кухнею болгар,
вірмен, хорватів та інших народів, одразу помітно, що названі кухні
є гострими, калорійними. У цих народів головними є м’ясні страви,
салати, міцно приправлені перцем та іншими гострими спеціями,
а для української кухні такий склад не характерний, вона є більш
м’якою.
Прикладом світової народної кулінарії і водночас ознакою укра
їнської культури ще у ХVII–XVIII ст. стали такі страви, як борщ, га
лушки, вареники, узвар. Найвиразнішим з усіх названих страв є саме
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український борщ, котрий став елементом інтернаціональної куль
тури, визнаний і білорусами, і росіянами, і іншими народами світу. Але
метою нашого дослідження на цьому етапі стали вироби з прісного
тіста.
Порівнюючи нашу кухню з іншими, ми вирішили дослідити схо
жість українських вареників та узбецьких мантів.
Порівняльна характеристика виробів з прісного тіста.
Ознаки
Українські вареники
Тісто
Прісне
Найчастіша
Напівкругла, трикутна, прямокутна
форма виробу

Узбецькі манти
Прісне
Круглі, трикутні, чоти
рикутні, у вигляді кон
вертика, у вигляді мі
шечка

Начинка

Баранина (або суміш різ
них видів м’яса); суміш
гарбуза і м’яса; вегета
ріанські з гарбуза, кар
топлі та інші

Середовище
приготування
Час приготу
вання

Варена картопля; сир; відварні
гриби; капуста; шпинат; бринза;
ревень; мак; пшоняна чи гречана
каша; ягоди (вишня, чорниця, че
решня, слива, яблука, суниця, по
луниця); повидло; риба чи м’ясо;
шкварки; печінка та інші
Варіння у киплячій воді;
На парі
Після 5–6 хв. варіння спливуть на
поверхню води;
На парі — 7 хв.

На парі
35–40 хв. (м’ясні)
15–20 хв. (овочеві)

Розглянувши порівняльну характеристику виробів з прісного тіста
можна сказати, що українські вареники схожі з узбецькими манта
ми, проте мають суттєві технологічні відмінності (склад фаршу,
особливості формування, теплової обробки).
У кожної з страв вимальовується свій національний характер.

122

функціональних продуктів харчування

Підсекція 13.1

ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУР
МОЛОЧНИХ КОКТЕЙЛІВ
В. П. Ремізовський,
VI курс, група ТХ"61м, спец. «Технологія харчування»
Інженерно"технологічний інститут
В. О. Ромоданова, канд. техн. наук, професор, науковий керівник

Особливе місце в нашому повсякденному раціоні харчування
займають продукти на молочній основі. Молоко і молочні продукти
характеризуються високою біологічною цінністю. Формування по
живних властивостей продуктів на молочній основі визначає якість
молока та технологія їх виготовлення. Молочна сировина представ
лена різними видами, що включають в себе молоко незбиране, мо
локо знежирене, маслянку, сухе молоко, масло вершкове тощо, які
використовуються в якості сировини при приготуванні різних про
дуктів, в тому числі десертних.
Останнім часом знайшов широкий попит серед молоді такий
десертний напій як коктейль. Коктейль — це охолоджений напій із
суміші різних продуктів, основою якого є рідинний продукт а саме:
міцні напої — горілка, кон’як тощо, в нашому випадку, це молоко
та його похідні. Коктейль подається і вживається в холодному виг
ляді, багато рецептів включають в себе такий добре відомий десерт
як морозиво.
Морозиво різниться широким асортиментом — молочне, вершко
ве, пломбір. Морозиво виробляється за відповідними рецептурами,
і крім молочних компонентів містить інші наповнювачі. Найбільш
поширені наповнювачі — це натуральні фрукти, ароматизатори,
підсолоджувачі. Невід’ємною складовою будьякої рецептури мо
розива є стабілізатори. Вони покращують консистенцію, формують
структуру продукту. Стабілізатори мають властивості гідрофільних
колоїдів, здатність набрякати і зв’язувати значну частину вільної
води, внаслідок чого поліпшується в’язкість, збитість суміші, ство
рюються сприятливі умови для утворення дрібних кристалів льоду.
Стабілізатори відіграють найважливішу роль у формуванні фізико
хімічних властивостей продуктів, збільшуючи їх в’язкість, збитість
та складаючи опір таненню морозива.
До традиційних стабілізаторів, які здавна використовувались, від
носяться: агар, агароїд, желатина, камеді, крохмаль картопляний. Агар
і агароїд, що отримують з морських водоростей, камеді — речовини
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нерозчинні у холодній воді, але добре набрякають, причому водневі
розчини збільшуються в 4–10 разів. При підвищених температурах
розчинюються у воді і при її зниженні переходять у гель. Ця влас
тивість використовується у технології виробництва морозива. Слід
відзначити їх високу вартість. Добре відома всім харчова желатина,
що має аналогічні властивості, виготовляють її з колагену кісток і ко
лагенової сировини у м’ясопереробній промисловості. Крім цього, се
ред природних стабілізаторів заслуговує уваги крохмаль картопляний
модифікований, за своїми технологічними властивостями він декіль
ка поступається вище зазначеним стабілізаторам, але нижче за ці
ною, тому теж використовується у виробництві морозива.
Враховуючи підвищення вартості морозива, останнім часом по
чали використовувати стабілізатори штучного походження. Серед
них — метилцелюлоза (КМЦ) та її похідні. Це харчові добавки, що
за хімічною природою відносять до гідроколоїдів штучного похо
дження, в молочних продуктах виконують роль загущувачів, піно
утворювачів, та стабілізаторів. Виготовляють їх головним чином за
кордоном. Серед представників цієї групи найбільш поширена кар
боксилметилцелюлоза «AKUCELL» виробництва компанії Akzo
Nobel (Нідерланди).
Враховуючи, що в молочних коктейлях, морозиво, як правило,
є невід’ємною складовою, кількість якого становить біля 50% від
загального об’єму, для підвищення функціональних властивостей
і біологічної цінності молочних десертів доцільно підбирати такі ви
ди морозива, які не містять штучних стабілізаторів.
Наші дослідження були проведені з молочними коктейлями, до
яких відповідно за рецептурою додавали морозиво пломбір фірми
«Рудь», де в якості стабілізатора використовується гуарова камідь та
камідь рожкового дерева, або пломбір «Ласка» з КМЦ, або пломбір
«Три ведмеді», в якому використовується суміш стабілізаторів як
природного, так і штучного походження.
Проведені дослідження довели, що за фізикохімічними (густина,
збитість) та органолептичними показниками найкращими вияви
лись коктейлі з використанням морозива фірми «Рудь», де перева
жала природна сировина, а саме: молоко, вершки.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ ПЛОДІВ ПЕРЦЮ
О. Ю. Савченко,
5 курс, Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор,
В. Ю. Сухенко, канд. техн. наук, доцент (044) 229"62"04

Проведенні дослідження для визначення чинників, які вплива
ють на ефективність процесу різання солодкого перцю. Виявлений
вплив розмірів плодів на зусилля різання плоду ножами.
Для дослідження обрали плоди перцю найбільш зручних для ме
ханічної обробки форм: округлосплющені, призмо видні, пірамі
дальні, конусні. Вони мали товщину в межах 4…8 мм. Зразки плодів
поділили на три групи з довжиною (L):70…90 мм, 90…110 мм,
110…145 мм. З урахуванням того що плоди перцю різні за парамет
рами, був досліджений вплив форм, геометричних розмірів та тов
щини на зусилля різання перцю під час очищення.
Досліджували процес різання, обертовим конусним ножем з рі
жучою крайкою у формі заокруглених зубів із кутом загострення
ріжучої крайки α = 150, кутом її нахилу γ = 450, кроком t = 12 мм та
висотою зубів h зуба =7 мм.

Рис. 1. Залежність осьового зусилля різання косими заокругленими зубами (Рріз)
від характерестичного числа зубів (Z) і коефіцієнтом форми (Кф):
0.21,0.33,0.38,0.66
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Наведені залежності осьового зусилля різання від коефіцієнта
форми Кф, товщини м’якоті b та характеристичного числа зубів Z
(рис. 1) показують, що на осьове зусилля в більшій мірі впливає гео
метричний розмір плодів та їх форма і дещо менше товщина м’якоті
плоду. Порівняльний аналіз отриманих залежностей осьового зусилля
свідчить, що воно зростає за лінійним законом.
Отримані дані залежності зусилля різання Рріз від характерис
тичного числа зубів (Z) та коефіцієнтам форми ножа (Кф) вказують
на те, що використання ножів косими заокругленими зубами є ефек
тивнішим ніж ножів з традиційною формою зубів, тому що вико
ристання ножів із заокругленою формою знижує зусилля осьового
різання плодів перцю солодкого з (7,5…8,0 Н) до (5,5…5,5 Н). Ножі
з косою заокругленою формою зубів мають меншу довжину різан
ня у порівнянні з ножами з традиційною трикутною симетричною
формою [1].
Література
1. Патент України. Машина для очищення плодів солодкого перцю
Г. В. Дейниченко, О. Г. Терешкін, Д. В. Горєлков (UA), опубл. 15.12.06.

ВИКОРИСТАННЯ МОРСЬКОЇ КАПУСТИ
ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ СТРАВ ІЗ КРУП ЙОДОМ
К. П. Сергеєва,
ІV курс, група ТХ"41, спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно"технологічний інститут
А. І. Юліна, канд. техн. наук, доцент, науковий керівник

В більшості районів України спостерігається нестача йоду у ґрун
тах і воді, внаслідок чого населення відчуває його дефіцит у харчуван
ні. Для уникнення цього слід збагачувати щоденний раціон продук
тами, які містять йод в великих кількостях, наприклад, морськими
аквапродуктами, в тому числі морською капустою. Денна потреба
в йоді 0,1–0,2 г. Дані літературних джерел свідчать про покриття до
бової норми йоду при споживанні всього однієї ложки морської ка
пусти. Вміст йоду бажано збільшувати в дієтах при атеросклерозі,
ожирінні, гіпертонії, недостатності щитовидної залози. Розвитку цих
хвороб сприяє переважно вуглеводне харчування, нестача тварин
них білків, зайве споживання жирів. Крім того асортимент страв,
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наприклад, для хворих на діабет, звужений. Найбільш поширеною
стравою цієї групи населення є гречана каша.
Проведені дослідження використання морської капусти в якос
ті добавки в холодні, перші страви, борошняні вироби, деякі фарші
показали добре сполучення цих страв з добавкою і добру засвоюва
ність йоду при умовах достатньої кількості тваринного білка, віта
мінів С і А.
Дослідження якості розсипчастої гречаної каші і вмісту йоду в ній
показали, що оптимальна кількість морської капусти в рецептурі
складає 30 г. Результати досліджень наведені в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1 — Рецептури каші розсипчастої з додаванням морської капус9
ти (маса брутто, г)
Каша розсипчаста гречана
Назва продуктів

Крупа гречана
Маса каші
Масло вершкове
Яйце
Печінка
Цибуля ріпчаста
Капуста морська
Вихід

з морською капустою та

контроль

95
200
15
–
–
–
–
215

з яйцем

з печінкою

95
200
15
1/2 шт.
–
–
30
265

95
200
15
–
61
15
30
280

Таблиця 2 — Органолептична оцінка якості розсипчастих каш
з морською капустою і вміст йоду в них
Органолептична оцінка, бал.
Вміст
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загальна

5

5

4,8

4,9

10

5

5

5

4,9

5

115

5

5

5

5

5

120

конси+

стенція

5

вигляд

смак

Каша розсипчаста гречана з маслом
(контроль)
Каша розсипчаста гречана з морською
капустою і яйцем
Каша розсипчаста гречана з морською
капустою і печінкою

запах

зовнішній

Асортимент каш

йоду,
мкг
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Приготування каші здійснювалось за традиційною технологією.
Морську капусту дрібно нарізували. Готову кашу заправляли маслом,
поділяли на 3 порції, з яких одну використовували як контроль,
другу перемішували з морською капустою і зверху посипали зваре
ним вкруту і дрібно нарізаним яйцем, до третьої додавали морську
капусту і смажену з цибулею дрібними шматками печінку.
Аналізуючи результати досліджень, можна констатувати, що пор
ція гречаної каші з додаванням морської капусти в кількості 15% до
її маси задовольняє денну потребу людини в йоді, а за органолеп
тичними показниками ідентична контрольному зразку. Особливо
добре морська капуста поєднується в каше з додаванням печінки.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕНИХ КОВБАС
ЗІ СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧОЮ ЗЕРНОВОЮ ДОБАВКОЮ
В. В. Сорока, М. М. Хаба, К. С. Чумак,
студенти магістратури
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор,
В. Ю. Сухенко, канд. техн. наук, доцент (044) 229"62"04

Більшість споживачів м’ясних виробів віддають перевагу про
дуктам, які позитивно впливають на здоров’я. Тому добавки до ков
басних фаршів повинні не тільки покращувати структуру готових
виробів, але й збагачувати їх біологічно активними речовинами [1].
Особливої актуальності набуває використання у складі м’ясопродук
тів зернових культур, які містять амінокислоти, вітаміни, кальцій,
фосфор, залізо, йод та ін. Разом з тим функціональнотехнологічні
властивості зернових культур вивчені недостатньо, а тому мета цьо
го дослідження — обґрунтування доцільності і розробка рецептур
ковбасних виробів з зерновими добавками комплексної дії. Техноло
гія ковбасних виробів з зерновими добавками відповідає концепції
здорового харчування і має економічні передумови для виробничої
реалізації.
На підґрунті вивчення фізикохімічних властивостей зернової
сировини запропоновано ефективну добавку комплексної дії та на
уково обґрунтовано доцільність її використання в технології ковбас
них виробів. Встановлені функціональнотехнологічні властивостей
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фаршових систем та органолептичних показників готових виробів.
Одержано комплекс даних про позитивний вплив зернової добавки
на термін зберігання варених ковбас.
На підставі проведених теоретичних та експериментальних
досліджень розроблена комплексна функціональна добавка на ос
нові зернових культур, а також рецептура нових ковбасних виробів.
Здійснено випуск та реалізацію дослідної партії продукції.
Література
1. Кушнір Ю. Пищевые добавки для производства мясной продукции //
Мясной бизнес. — 2003. — № 2. — С. 30–33.

ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОКОЛОЇДІВ
У ВИРОБНИЦТВІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
О. В. Стиценко,
VII курс, група ЗТХ"71, спеціальність «Технологія харчування»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
М. М. Калакура, канд. техн. наук, проф., науковий керівник

Харчування є одним з найважливіших чинників, котрий визначає
здоров’я населення. Правильне харчування забезпечує нормальний
ріст і розвиток дітей, сприяє профілактиці захворювань, подовжен
ню життя людей, підвищенню працездатності і створює умови для
адаптації їх до навколишнього середовища. Вчені багатьох країн
приділяють велику увагу створенню продуктів харчування, направ
лених на рішення конкретно поставлених завдань. Тому питання про
те, чим харчуватимуться люди в найближчому майбутньому є вель
ми актуальним.
Технології м’ясних продуктів функціонального призначення
здебільшого спрямовані на зменшення кількості насичених жирів,
холестерину, нітриту натрію та збагачення продукту функціональни
ми інгредієнтами, які не знижують споживчі та технологічні влас
тивості продукту. Успішна реалізація цього напрямку можлива при
комбінуванні м’ясної сировини зі структуроутворювачами різної при
роди, що дозволяє поширити асортимент продукції цільового при
значення з регульованим вмістом біологічно активних компонентів
для профілактичного харчування, з урахуванням вікових, індивідуаль
них потреб та соціальних запитів.
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Сучасні ресурсозберігаючі технології м’ясопродуктів передбача
ють використання різних харчових добавок, що поліпшують органо
лептичні, структурномеханічні та фізикохімічні показники готових
продуктів. З цією метою поряд з фосфатами і емульгаторами активно
використовують гідроколоїди — харчові добавки, пов’язані з широкої
групи речовин, що поліпшують консистенцію. Ці інгредієнти викону
ють функцію загусників, драглеутворювачів, стабілізаторів структури.
Гідроколлоїди представляють собою високомолекулярні розчинні
у воді чи набухання у ній, широко поширені в природі і різняться за
походженням, хімічним складом, властивостями, області застосу
вання в харчовій промисловості. За походженням їх можна розділи
ти на 3 основні групи: продукти життєдіяльності мікроорганізмів;
гідроколоїди тваринного походження; препарати, одержувані при
переробці рослинної сировини.
Продуцентами мікроорганізмів є ксантанова (Е 415) і геллановая
камедь (Е 418), а також камедь веллану та рамзану.
Гідроколоїдом тваринного походження є желатин, отриманий
шляхом термічного гідролізу білка сполучної тканини тварин — ко
лагену.
До гідроколоїдів рослинного походження відносяться продукти
переробки рослин та морських водоростей. Гідроколлоїди, що ви
робляються з рослин, поділяють на 3 основні підгрупи:
1) екстракти насіння рослин — галактоманнани: борошно
насіння ріжкового дерева (Е 410), борошно насіння гуарової росли
ни або гуарова камідь (Е 412);
2) ексудати власних рослин: гуміарабік (Е 414), камедь трага
канта (Е 413);
3) гідроколоїди з плодів і овочів: пектини і крохмали.
До гідроколоїдів, отриманих в результаті переробки морських во
доростей відносять альгінати (Е 401,402, 404), агар (Е 406), агароїд,
карагенан (Е 407) тощо.
Гідроколлоіди різних груп застосовують при виробництві ба
гатьох видів харчових продуктів — кондитерських і хлібобулочних
виробів, соків і напоїв, молочних і м’ясних продуктів кулінарних
виробів, готових страв, продуктів спеціального та дієтичного харчу
вання.
Для вироблення м’ясних продуктів найбільш широко викорис
товуються крохмалі, желатин, карагенан, а також деякі види камеді.
Камедь використовують як загусник і стабілізатор консистенції.
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Її основне призначення полягає у формуванні в’язкості фаршу і плас
тичності структури готового продукту.
Резюмуючи вищевикладене, можна констатувати, що зростає ін
терес до технологій з харчовими добавками, котрі дозволяють регу
лювати не тільки економічні показники, але й і якісні. Методики
створення продукції функціонального призначення з використання
гідроколоїдних систем, можуть бути використані в комплексі профі
лактичних заходів аліментарнозалежних захворювань, котрі дозво
лять значно розширити асортимент продукції підвищеної біологіч
ної та харчової цінності.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ФАРШІВ
ТА НАЧИНОК ДЛЯ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ
ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
О. А. Тимченко,
VII курс, група ТХ"51, спеціальність «Технологія харчування»
Інженерно"технологічний інститут
М. М. Калакура, канд. техн. наук, професор, науковий керівник

Українська національна кухня багата стравами з використанням
фаршів та начинок.
Значна кількість населення України страждають від недостатньої
кількості мінералів і вітамінів та йоду, що спричиняє зниження рів
ня ІQ.
Щоб мати міцне здоров’я, а також підвищити розумову актив
ність потрібно вживати більше страв з вмістом йоду, основним дже
релом якого є морські водорості. В них йод міститься в органічній
формі що сприяє доброму засвоюванню його в організмі. Також по
трібно не забувати про велику кількість мікро та макроелементів,
що входять до їхнього складу.
Овочі в харчуванні населення посідають головне місце. Вони ба
гаті на вуглеводи у вигляді цукрів, клітковину, інулін, вітаміни С, К, В.
Тому наші наукові дослідження були спрямовані на розробку тех
нологій овочевих фаршів та начинок з використанням порошку
ламінарії.
Ламінарія — за своїм хімічним складом має профілактичні та лі
кувальні властивості: бактерицидна дія, виведення з організму хо
лестерину, радіонуклідів, лікування атеросклерозу тощо. Тому нам
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видалось доцільним використання ламінарії для збагачення йодом
фаршів та начинок з овочів.
Експериментальним шляхом нами була доведена можливість ви
користання ламінарії у технологіях овочевих страв.
Пробними дослідами ми доказали, що введення порошку ламі
нарії у рецептуру овочевих фаршів та начинок, практично не змінює
їх органолептичних властивостей, однак змінює вологість виробів,
вони стають сухішими на смак. Це пояснюється технологічними та
фізикохімічними властивостями ламінарії. Відомо, що ламінарія
володіє водо поглинаючою та водозвязуючою властивостями. Тому,
при використанні ламінарії, як інгредієнта, вихід готової продукції
збільшується на 2%. Оскільки в ній міститься йод, ламінарія має спе
цифічний смак і запах. Смак ламінарії солонуватий, колір зеленува
тосірий, що обмежує можливості її використання. Кращі споживчі
і технологічні властивості має ламінарія у висушеному та подрібнено
му (порошок) вигляді. Розробляючи технології страв з використан
ням ламінарії в замороженому або висушеному виді слід враховувати
наявність специфічного кольору і використовувати такі техноло
гічні прийоми, які допоможуть його приховати.
На підставі проведених досліджень, було встановлено, що опти
мальна кількість порошку ламінарії в овочевих начинках та фаршах
складає приблизно 1% до всієї маси виробу. В середньому у страву
можна ввести 2 грами порошку ламінарії. Згідно з даними МОЗ Ук
раїни 5 грамів ламінарії містить 300 мкг йоду. Отже, в страві може
міститися 120 мкг цього мікроелементу, при тому, що добова потре
ба — 200 мкг на добу. Потреба організму в йоді може задовольняти
ся на 60%, якщо людина буде вживати такі страви щоденно. Тому
є підстава для створення нових фаршів та начинок збагачених йодом
за рахунок введення ламінарії. Рекомендується використовувати стра
ви в оздоровчому харчуванні різних верств населення.
Нами розроблено такий асортимент кулінарної продукції:
— з картоплі: «Картопляні палички»; «Ковбаски картопляні з ла
мінарією сушеною»
— з капусти: «Шніцель капустяний з ламінарією сушеною».
Обрані страви корисні, мають смак притаманний стравам з ово
чів, в них не відчувається специфічного смаку та запаху йоду, який
має ламінарія. Отже включення їх в раціон населення є обґрунтова
ним та доцільним.
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ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДИСПЕРСНОГО АМАРАНТУ
В РЕЦЕПТУРАХ ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
М. М. Хаба, В. В. Сорока, К. С. Чумак,
студенти магістратури
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор,
В. Ю. Сухенко, канд. техн. наук, доцент (044) 527"80"86

У вирішенні проблеми забезпечення населення України якісними
ковбасними виробами важливим є пошук нових джерел рослинного
і тваринного білка, розробка нетрадиційних методів його одержан
ня та розширення виробництва комбінованих харчових продуктів
з підвищеною біологічною цінністю [1].
Важливим сировинним резервом для м’ясної промисловості
є нетрадиційні білкові культури, які мають високі стійкі врожаї, зок
рема амарант. Широкий спектр властивостей амаранта обумовлює
перспективи його використання у м’ясних виробах. Розробка техно
логії виготовлення ковбас з амарантом забезпечить населення про
дукцією, збалансованою за амінокислотним складом, збагаченою
повноцінним рослинним білком і харчовими волокнами [2].
Важливим впливом на якість вареної ковбаси з амарантом має
ступінь подрібнення амаранту. Висока дисперсність подрібнення була
забезпечена завдяки використанню кулькового млина спеціального
призначення [3], що гарантує максимальну спорідненість тварин
них і рослинних білків.
Додавання амаранту до складу ковбасних виробів дозволило одер
жати продукти, збалансовані за амінокислотним складом за рахунок
збагачення їх метіоніном, фенілаланіном, триптофаном та ін.
Фракційний та жирнокислотний склад комбінованих варених
ковбасних виробів характеризується меншим вмістом ліпідів за ра
хунок зниження вмісту ацилгліцеролів, збагачення їх незамінною
лінолевою кислотою, зменшення вдвічі вмісту загального холесте
ролу, що дозволяє їх рекомендувати для лікувально — профілактич
ного харчування.
Внесення мікродисперсного амаранту в кількості 8–10% до скла
ду рецептури вареної ковбаси замість напівжирної свинини забез
печує її високу харчову і біологічну цінність, високі якісні показни
ки і дієтичні властивості.
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Результати проведених досліджень поглиблюють сучасні уявлення
про джерела сировини рослинного походження, які можна вико
ристовувати в якості харчових замінників м’ясної сировини.
Виготовлення досліднопромислової партії ковбасних виробів
проведено разом з фахівцями м’ясопереробного підприємства ТОВ
«Аверес» у м. Києві.
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Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, профессор (044) 527"80"86

На даний час основним завданням розвитку харчової промис
ловості України є забезпечення населення повноцінними і еколо
гічно чистими м’ясними виробами. Для вирішення цієї проблеми
все більшого значення набуває пошук нових джерел і додаткових
резервів білка за рахунок тваринної і рослинної сировини [1].
Сьогодні не стоїть питання заміни тваринних білків рослинними,
а необідне використання високоякісної, екологічно чистої рослинної
сировини, тому пошук нових джерел харчового білка в нинішній
ситуації є досить актуальним питанням.
Важливим резервом у вирішенні цієї проблеми можуть бути не
традиційні високобілкові культури, які в південних областях Украї
ни мають високі стійкі врожаї, а також вирощуються в Західному
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регіоні. Це культура амарант, адаптована до наших природноклі
матичних умов [2].
Амарант є природною екологічно чистою фабрикою білка. Його
харчова цінність визначається високим вмістом білка (до 18–20%),
ліпідів (7—10%), вітамінів, мінеральних компонентів. За літератур
ними даними, амарант вирізняється високою якістю білка, харчова
цінність якого у порівнянні з ідеальним білком ФАО/ВООЗ за сумою
незамінних амінокислот становить 97 %. Насіння амаранту багате
такими вітамінами як рибофлавін, ніацин, токоферол, аскорбінова
кислота, є цінним джерелом фосфору, заліза, магнію, кальцію. Вміст
ліпідів у насінні становить 5,7—6,9 %, що вище, ніж в інших зерно
вих культурах. Серед жирних кислот переважає лінолева [3].
Експертами ФАО/ООН амарант визнано перспективною культу
рою XXI століття, яка характеризується високою харчовою цінністю
та різноманітними фізіологічними властивостями: антиканцероген
ною, антиглікемічною, антиалергенною, антибактеріальною, анти
вірусною, антитоксичною, імуномоделюючою, протизапальною
дією [3].
Використання у м’ясопереробній промисловості амаранту доз
воляє отримувати м’ясопродукти, які характеризуються високою
харчовою, біологічною цінністю, добрими органолептичними по
казниками і відносно невеликою вартістю. Його використання, як
і інших рослинних білків, дає можливість збільшити обсяги вироб
ництва харчових м’ясопродуктів при вивільнені частини натурально
го м’яса. Крім того, заміна частини натуральної сировини шротом
амаранту сприяє суттєвому зниженню собівартості готового продук
ту, а високі смакові і поживні характеристики приваблюють спожи
вачів продукції [2].
В роботі приведені показники якості і харчової цінності варе
них ковбас з амарантом, отриманих в лабораторії НУБіП України.
Література
1. Мартинюк І. О. Особливості технології виготовлення комбінованих
ковбасних виробів з амарантом // Мясное дело. — К., 2005. — № 9 (47). —
С. 10–11.
2. Гримак А. Чи є альтернатива соєвому білку у ковбасному виробницт
ві // Мясной бизнес. — К., 2010. — № 2. — С. 34–35.
3. Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального
призначення: навч. пос. (для студентів вищих навчальних закладів) / І. В. Си
рохман, В. М. Загородня. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 544 с.
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ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ
ВАРЕНИХ КОВБАС ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ
«БАР’ЄРНОЇ» ТЕХНОЛОГІЇ
К. С. Чумак, В. В. Сорока, М. М. Хаба,
студенти магістратури
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор,
В. Ю. Сухенко, канд. техн. наук, доцент (044) 229"62"04

Концепція політики нашої держави у сфері здорового харчування
передбачає забезпечення населення якісними м’ясними виробами.
Тому першорядного значення набуває вирішення проблеми макси
мального збереження вже вироблених харчових продуктів, яке за
лежить від технології виробництва і зберігання, способів транспор
тування і реалізації [1, 2].
За оцінками експертів 25% вироблених у світі харчових продук
тів зазнають впливу гнилісних мікроорганізмів, які в процесі свого
розвитку продукують токсини, що можуть викликати отруєння лю
дей та ініціювати інфекційний процес [3]. Харчові токсикоінфекції
та мікотоксикози є серйозною проблемою, яка знаходиться у цент
рі уваги багатьох міжнародних організацій, а тому розробка перс
пективних способів подовження термінів зберігання м’ясних про
дуктів представляє собою науковий і практичний інтерес. Вирішення
цієї важливої проблеми можливе на підґрунті нових підходів з ви
користанням принципів «бар’єрної» технології.
Авторами обґрунтовані та експериментально перевірені способи
пролонгування строків зберігання варених ковбас, створена комп
лексна добавка бактеріостатичної дії, отримані залежності впливу
термінів експонування при варінні на мікробіологічні, функціо
нальнотехнологічні та мікроструктурні характеристики варених
ковбас. Вивчена біохімічна трансформація фаршу під впливом роз
робленої бактеріальної закваски. Отримані нові дані щодо впливу
біомодифікації на зміни у білковій та жировій фракціях фаршу для
виробництва варених ковбас.
Робота має практичне значення, а саме:
— розроблений проект нормативнотехнологічної документації
та виробництво варених ковбас;
— рецептура і технологія виробництва варених ковбас апробо
вана на виробництві;
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— подана заявка на корисну модель «Склад інгредієнтів для ва
рених ковбас».
Результати досліджень застосовуються у навчальному процесі
в НУБіП України при підготовці фахівців ОКР «Бакалавр» за нап
рямом «Харчові технології та інженерія».
Література
1. Гарасим М. І. Агропромислова інтеграція як шлях ефективного роз
витку м’ясопродуктового підкомплексу АПК // Економіка. АПК. — Львів :
ЛАДУ, 2005. — № 12. — 380 с.
2. Шолудько О. В., Біттер О. А., Березівський З. П. Ринок продукції ско
тарства: проблеми і перспективи. — Львів: Укр. технології, 2004. — 67 с.
3. Винникова Л. Г. Технология мяса и мясных продуктов: учеб. / Л. Г. Вин
никова. — К. : Фирма «ИНКОС», 2006. — 600 с.

РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ГАРЯЧОЇ СТРАВИ
(КОТЛЕТИ «ЗДОРОВ’Я»)
Т. В. Шпак,
IV курс, група ТХ"41, спеціальність «Технологія харчування»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Н. І. Яценко, ст. викладач, науковий керівник

М’ясо домашнього птаха високо цінується за відмінний смак,
м’якість і ніжність. Цей продукт — чудова сировина для приготуван
ня різноманітних перших і других страв, гарячих і холодних закусок
з приємним, а іноді й делікатесним смаком.
М’ясо курей відрізняється від м’яса великої і дрібної худоби якіс
ним складом білків, жирів (в м’ясі птахів міститься значна кількість
поліненасичених жирних кислот, більше фосфоліпідів і менш холес
терину) і має низьку температуру плавлення (36,5 °С) що, як відо
мо, сприяє кращому засвоєнню цього продукту організмом люди
ни. Особливості структури тканин і хімічного складу роблять м’ясо
домашнього птаха найбільш придатним для дитячого і дієтичного
харчування. Харчова промисловість виробляє різноманітні продукти
з пташиного м’яса, головним чином з курячого. Так, курячі консер
ви — курячий паштет, курячі фрикадельки в томатному соусі, курка
з грибами, курка з зеленим горошком, курка з чорносливом, курка
з рисом тощо, ковбаси — «Куряча аматорська» (з курячого м’яса зі
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шпиком), «Куряча дитяча» (з курячого філе, свіжих яєць, вершкової
олії), напівкопчена ковбаса «Туристська» (з м’яса курей і гусаків).
Значний асортимент напівфабрикатів поданий котлетами, зраза
ми, готовими кулінарними виробами з домашнього птаха — фарши
рованими та смаженими курчатами, індичками, качками тощо. В за
кладах ресторанного господарства традиційною стравою вважають
котлети «Київські» з курячого філе, які вже стали візитною карткою
української національної кухні.
Відомо, що з давніх часів українські національні страви відзна
чалися особливими смаковими й поживними якостями, широким
асортиментом використаних продуктів як тваринного, так і рос
линного походження.
Доведено, що їжа, в якій поєднуються тваринні і рослинні ком
поненти, краще засвоюється організмом людини, позитивно впливає
на стан здоров’я, зокрема, у випадках довготривалих захворювань,
складних операцій, виснажень. Особливе значення має харчування
дітей різного віку. Страви мають бути різноманітні за смаком і тех
нологією приготування. За рекомендаціями науковців в меню дітей
треба включати більше страв з котлетної маси: котлети з курей, би
точки, зрази, рулети, пудинги і суфле з м’яса.
Нами запропонована нова рецептура гарячої страви — котлети
«Здоров’я» з курячого фаршу і гречаної крупи, яка містить підвищену
кількість білку (12,6%), незамінні амінокислоти — метіонін, феніл
аланін, значну кількість важливих вітамінів — Е, групи В, фолацин
тощо. Особливістю нової страви є використання грибів для фаршу
з додаванням масла вершкового. За харчовою цінністю гриби значно
перевищують деякі овочі і фрукти, а за хімічним складом і низкою
ознак наближаються до продуктів тваринного походження. Зага
лом за складом гриби ближче до овочів, але з підвищеним вмістом
білків (2,5–5%). За вмістом мінеральних речовин, особливо калію,
фосфору гриби можна порівнювати з фруктами. Кальцію в грибах
знаходиться майже стільки, скільки у рибі. Гриби мають особливий
мікроелементний склад (мідь, йод, цинк), який позитивно впливає
на обмін речовин.
Підготовлене м’ясо птиці (філе) пропустити через м’ясорубку,
з’єднати з попередньо звареною на грибному відварі гречаною роз
сипчастою кашею, додати пасеровану цибулю, сіль і усе перемішати.
Потім утворену котлетну масу ще раз треба ретельно подрібнити
і вибити. З готової котлетної маси сформувати кружечки, на середину
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яких покласти спеціально підготовлений фарш. Надати напівфаб
рикатам овальної форми, двічі запанірувати особливим способом
(авторська технологія). Підготовлений таким чином напівфабрикат
обсмажити у фритюрі 5–7 хв. до появи золотистої шкоринки, довести
до готовності у жаровій шафі при відповідних температурних режи
мах. Подавати котлету «Здоров’я» на крутоні зі складним гарніром
з 3–4 видів овочів — смаженою у фритюрі картоплею, вареним зеле
ним горошком, припущеною морквою, вареною цвітною капустою.
Можливі інші варіанти приготування гарніру. Так, частину картоплі
можна замінити консервованими фруктами, або подати свіжі овочі.
Нову страву за рецептурою, технологією приготування можна
віднести до продукції функціонального харчування.

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ФАРШЕВИХ СИСТЕМ
О. В. Щирська,
асистент кафедри технології харчування,
М. М. Калакура,
канд. техн. наук, професор, науковий керівник
Інженерно"технологічний інститут

На сьогодні важливим завданням є забезпечення населення Ук
раїни в достатній кількості та асортименті кулінарною продукцією.
Особливе місце в харчуванні займають борошняні кулінарні вироби
з фаршем. Найбільшого попиту мають вироби з м’ясним фаршем.
Для забезпечення кількісних та якісних характеристик виробів не
обхідно покращувати технологічні характеристики фаршів, що доз
волить задовольнити зростаючий попит.
Для покращення характеристик м’ясної сировини, а також під
вищення якісних характеристик готового продукту використовуються
різноманітні технологічні способи та компоненти рослинного, тва
ринного та мікробного походження. До них відносять структуроут
ворюючі добавки, такі як білкові добавки тваринного та рослинного
походження, камеді, крохмалі, харчові волокна, а також смакоаро
матичні добавки, барвники. Вони дозволяють поліпшити смак, колір
і аромат готової продукції, регулюють вологоутримуючі властивості,
впливають на структуру м’ясного фаршу, збільшують терміни збері
гання, доповнюють хімічний склад продукції біологічно активними
речовинами.
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Розробка технології м’ясних фаршевих систем з використанням
харчових добавок, які дозволять отримати вироби зі стійкими техно
логічними характеристиками, розширити їх асортимент, є актуальним
завданням.
Виготовлений м’ясний фарш являє собою дисперсну систему,
в якій дисперсною фазою є частинки м’язової, сполучної та жирової
тканин, а дисперсним середовищем — колоїдний розчин водо та
солерозчинник білків, екстрактивних речовин, низькомолекуляр
них органічних та неорганічних сполук.
Основним структуроутворюючим матеріалом фаршу являються
білки, жири та вода. Формування структури фаршу відбувається
в процесі інтенсивного подрібнення компонентів в кутері з утво
ренням емульсії.
Істотно впливає на якість готового фаршу якість початкової си
ровини. М’ясна сировина являє собою сукупність різних білкових
речовин, води, жирів, вуглеводів та солей. Колоїдні властивості вона
проявляє як єдине ціле, особливо у відношенні зв’язування води та
набухання. Технологічними показниками м’ясної сировини явля
ються вологоутримуюча здатність, яку регулює активний мускуль
ний білок актоміозин, консистенція, рН, вміст сполучної тканини,
стан жиру. Саме від вологозв’язуючої здатності залежить якість
фаршу. Під час термічної обробки частина води та жиру, зв’язані
сирим фаршем відокремлюються у вигляді втрати маси. Для досяг
нення стабільної структури фаршу необхідна присутність речовин, які
доповнюють дію білків м’яса. Серед шляхів удосконалення стабіль
ності фаршу можна виділити актуальний із напрямів це введення
структуроутворювачів.
Введення сумішей структуроутворювачів для стабілізації фаршу
впливає на функціональні характеристики м’ясних систем та на якіс
ні показники готових виробів: набухання білків, зміну величини рН,
збільшення вологозв’язуючої здатності, збільшення емульгуючої
здатності, підвищення в’язкості фаршу, покращення структури (кон
систенції та соковитості), зниження вірогідності утворення більйон
ножирових набряків, зменшення усадки м’яса готового продукту,
підвищення виходу, інгибірування процесів окислення жирів.
Комплексна емульгуюча суміш карагінану та камеді гуара забезпе
чує високий ступінь зв’язування води та емульгування гетерогенних
фаз м’ясної сировини, зменшує втрати під час термообробки, стабі
лізує структуру готового виробу, забезпечує стійкість жирових систем.
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При виробництві м’ясних продуктів широко використовуються
карагінани: поліпшується консистенція готових виробів, знижуєть
ся жирність, зменшується втрата маси при термообробці.
Отримання фаршів зі зміненою консистенцією, структурою та
іншими властивостями для кулінарних борошняних виробів при
пускає вивчення властивостей гідроколоїдів, їх необхідної кількості
та присутності у харчовій системі.
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ПІДСЕКЦІЯ 13.2
СУЧАСНІ
РАДІОЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРІВ
ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ КРОВІ
Є. С. Бєлінський,
Інститут інженерних технологій
ІV курс, група ЕА"42,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»,
Науковий керівник: М. Ф. Богомолов, доцент

Актуальність теми. Сучасні задачі медичної діагностики, зокре
ма крові людини і стану здоров’я людини взагалі, вимагають нових
підходів до створення сучасних методів і апаратури лабораторної
діагностики, високоінформативних і ефективних систем з точки
зору їх впровадження в медичну практику. В даний час у більшості
країн світу спостерігається інтенсивне впровадження лазерного
випромінювання в біологічні дослідження і в практичну медици
ну. Унікальні властивості лазерного променя відкрили широкі мож
ливості його застосування в різних областях лікування і діагнос
тики.
За період свого існування лазерна медицина і її апаратурне за
безпечення сформувалися у відповідні самостійні галузі медицини
і приладобудування. Лазерну медицину за функціональним застосу
ванням лазерної апаратури можна розділити на три основних напрям
ки: лазерна терапія, лазерна хірургія і лазерна діагностика. Більш
80% приходиться на терапевтичну апаратуру, близько 15% на хірур
гічну і до 5% — на діагностичну.
У залежності від характеру взаємодії лазерного світла з біологіч
ними тканинами розрізняють три види фотобіологічного впливу:
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1) фотодеструктивний вплив, при якому тепловий, гідродина
мічний, фотохімічний ефекти світла викликають деструкцію тканин.
Цей вид лазерної взаємодії використовується в лазерній хірургії;
2) фотофізичний і фотохімічний вплив, при якому світло, що по
глинається біотканинами, збуджує в них атоми і молекули, викликає
фотофізичні і фотохімічні реакції. На цьому виді взаємодії ґрунтуєть
ся застосування лазерного випромінювання для терапевтичних цілей;
3) фотобіологічний вплив, коли біосубстанція у процесі взаємодії
зі світлом утворює реакцію, що несе інформацію про її властивості.
Це такі ефекти, як розсіювання, відбиття та пропускання. Цей вид
впливу використовують для діагностичних цілей.
Ефективність лазерної медичної техніки визначається її основ
ними параметрами і характеристиками: довжина хвилі, потужність
і режим впливу випромінювання. Так, наприклад, у хірургії їхня су
купність визначає ступінь обвуглювання і можливість коагуляції при
розрізі біотканини, глибину теплової поразки і товщину розрізу, ряд
інших результатів. У терапії — виникнення тих чи інших фізикохі
мічних реакцій у тканинах, більший чи менший відгук у фізіологічних
реакціях організму в цілому і його функціональних системах, гли
бину проникнення випромінювання в тканині і т. д. У діагностиці —
достовірність отриманої інформації і постановки діагнозу.
Однак у результаті стихійності розвитку лазерного медичного
приладобудування в цій галузі накопичились властиві всім новим
напрямкам, що розвиваються, недоліки і негативні моменти.
У зв’язку з цим є без сумніву актуальним подальші дослідження
ефектів взаємодії лазерного випромінювання (ЛВ) з кров’ю люди
ни з метою удосконалення техніки і технології лазерної діагности
ки крові людини, а також підвищення ефективності діагностики
фізіологічного стану людини в цілому.
Література
1. Петрук В. Г., Кожем’яко В. П., Павлов С. В., Колісник П. Ф. Фотопле
тизмографічні технології контролю серцевосудинної системи. — Вінниця :
УНІВЕРСУМВінниця, 2007. — С. 253.
2. Петрук, В. Г., Васильківський І. В. Автоматизований контроль оптич
них параметрів воднодисперсних. — Вінниця : УНІВЕРСУМВінниця,
2007. — С. 171.
3. Тучин В. В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследо
ваниях. — Саратов : Издво Саратовск. унт, 1998. — 383 с.
4. Приезжев А. В., Тучин В. В., Шубочкин Л. П. Лазерная диагностика
в биологии и медицине. — М. : Наука, 1989. — 240 с.
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СТАН ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ МІЖФАЗНОЇ МЕЖІ
ДІЕЛЕКТРИК,РОЗПЛАВ
О. М. Бійчук,
VІ курс, група ХТ"61(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
А. І. Габ, канд. хім. наук, доцент, науковий керівник

Створення якісного абразивного інструменту з тривалим тер
міном експлуатації неможливе без знання особливостей хімічної
поведінки НТМ в різних агрегатних середовищах. Найбільш деталь
но питання взаємодії розглянуте для алмазу стосовно його газофаз
ного окиснення та рідкофазної (мінеральними кислотами) оброб
ки. Досить детально вивчена взаємодія кубічного нітриду бору та
нітриду алюмінію з рідкими (водними розчинами мінеральних кис
лот і лугів) та газовими середовищами.
Процеси взаємодії діелектричних матеріалів з розплавами висвіт
лені значно гірше. Так, з літератури, присвяченої властивостям ал
мазу, привертають увагу роботи щодо об’єктів кубічного нітриду
бору та нітриду алюмінію.
Основна увага приділялася вивченню окиснення алмазу в роз
плавлених гідроксидах і карбонатах лужних металів. Зазначено, що
розчинення алмазу в цих розплавах не спостерігається при відсут
ності окисника, а втрату маси алмазу можна пояснити дією слідів
вільного кисню, який дифундує через розплав в умовах, де не виклю
чений доступ повітря. Треба відзначити, що крім кисню окисника
ми можуть бути перегріта водяна пара і вуглекислий газ. Цікаво, що
водяна пара, додана до кисню, є інгібітором окиснення. Самі ж роз
плави гідроксидів і карбонатів лужних металів каталізують процес
окиснення.
Також вивчається каталітична активність іонів різних елементів
у цих розплавах. Зазначена властивість вивчалася в розплавах окси
ду бору чи бури при окисненні алмазу водяною парою та вуглекис
лим газом.
На особливу увагу заслуговують дослідні роботи, присвячені взає
модії кубічного нітриду бору з розплавами оксидів металів. Термоди
намічні розрахунки, виконані в них, підтверджені даними експери
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ментальних досліджень взаємодії cBN із стеклами системи PbO
B2O3ZnOSiO2 i з B2O3 при різних температурах з інтерпретацією
одержаних результатів за допомогою вимірювання крайового кута
змочування та ІЧспектрів поглинання. Відзначено, що кубічний
нітрид бору практично повністю розкладається NaOH при 973К,
а інертність cBN до розплавленого кріоліту.
Результати досліджень взаємодії нітриду алюмінію з деякими
тугоплавкими металами та їх сполуками виявили його інертність до
оксидів алюмінію, берилію, скандію при 1673–2073К, взаємодію
з ніобієм і танталом при 1673К з утворенням алюмінідів та нітридів
цих металів, взаємодію з молібденом і вольфрамом при 1873К з ут
воренням алюмінідів цих металів, взаємодію з оксидами магнію та
цирконію з утворенням фази MgAl2O4 та Al2O3 i ZrO2 відповідно.
Нітрид алюмінію не діє розплавлений алюміній (до 2273К), мідь (до
1473К), галій (до 1573К), B2O3 (до 1673К). AlN стійкий у суміші
розплавленого кріоліту й алюмінію, не взаємодіє з розплавом NaCl +
+ BaCl2, активно реагує з базальтом (1673К) та мідним штейном
(1573К), слабкіше — з нікелевим штейном (1493К) та мідним шла
ком (1573К), стійкий по відношенню до багатьох напівпровідників
(зокрема GaAs), а також графіту, молібдену і вольфраму.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДИСПЛЕЇВ
НА БАЗІ ОРГАНІЧНИХ ДІОДІВ
О. В. Бублей,
VI курс, група ЕА"61"М,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут,
ВМУРоЛ «Україна», тел. (093) 650"06"69
Т. Ю. Орловська,
магістр електроніки, кафедра «Побутова електронна апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут, ВМУРоЛ «Україна»,
тел. 097"725"61"01
М. Ф. Жовнір, канд. техн. наук,
ст. наук. співр., науковий керівник

Технологія створення дисплеїв на базі органічних світловипро
мінюючих діодів (ОСД) або OLED (Organic Light Emitting Diode) —
технологія нового покоління, що має дві головні відмінності від
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традиційних рідких кристалів (РК): це використання органічних
матеріалів і використання світловипромінюючих елементів. Ці дві
відмінності дозволяють технології OLED і дисплеям на її основі ма
ти ряд вагомих переваг перед РК. На відміну від РКдисплея, який
необхідно додатково підсвічувати, OLED дисплей сам випромінює
світло. В результаті відпадає необхідність в лампі підсвічування, що
значно знижує розміри, вагу і енергоспоживання дисплея.
Використання органічних матеріалів дає змогу ще більш оптимі
зувати ці параметри. Пікселі OLEDдисплеїв, як і традиційних ЕПТ
світяться власним, а не відбитим, як у РК світлом. Це дає можливість
досягти високих показників яскравості і контрастності, недосяж
них при використанні рідких кристалів. Фактично, OLEDтехно
логія об’єднала в собі переваги ЕПТ (високий рівень яскравості,
контрастності, якісне перенесення кольорів, відмінна динаміка
і відсутність проблем з кутом огляду) і РК (мала товщина і вага
дисплея, висока чіткість) на новому якісному рівні.
Типовий OLEDдисплей складається з наступних елементів:
— субстрат — пластикова або скляна основа дисплея, на якій
розташовуються всі елементи конструкції;
— анод (прозорий) — під впливом електричного струму додає
в органічний шар так звані «дірки»;
— катод залежно від типу OLED може бути прозорим, або непро
зорим; коли через систему пропускається електричний струм, слу
жить джерелом електронів;
— органічні шари:
а) провідний шар складається з органічних молекул і забезпечує
перенос дірок від анода;
б) емітер (випромінюючий шар) теж складається з органічних
молекул, проте іншого типу, і забезпечує перенесення електронів від
катода [1].
Технологія світловипромінюючих структур OLED забезпечує
створення наступних типів дисплеїв:
OLED з пасивною матрицею (PMOLED), OLED з активною
матрицею (AMOLED), прозорий OLED, дисплеї типу Topemitting
OLED (підвищеної яскравості), гнучкі OLED, білі OLED [2].
Переваги технології:
— менші габарити і вага в порівнянні з LCD;
— відсутність необхідності в підсвічуванні;
— зображення видно без втрати якості з будьякого кута;
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— відгук на порядок вищий, ніж у LCD — по суті повна відсут
ність інерційності;
— більш якісна передача кольору, високий контраст та яскравість;
— можливість створення гнучких екранів;
— великий діапазон робочих температур (від –40 до + 70 ° C);
— порівняно простий у виробництві.
Недоліки технології:
— ресурс ефективного функціонування синього шару близько
14000 годин, тоді як ресурс червоного та зеленого шарів складає
46000 та 230000 годин відповідно;
— волога легко порушує роботу OLEDдисплея (втім, це акту
ально для всіх існуючих технологій).
Література
1. Craig F. How OLEDs Work. Technology and Prospects. — 2009. — 7. —
С. 23–37.
2. Семенишин Н. Технология OLED. Новости Электроники. — 2008. —
4. — С. 8–11.
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факультет електроніки НТУУ «КПІ», тел. (067) 775"52"79
М. Ф. Жовнір, канд. техн. наук,
ст. наук. співроб., науковий керівник

Найбільшого поширення в акустоелектронній техніці набули при
строї обробки сигналів на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), які
в діапазоні частот 30–1 000 МГц дозволяють реалізувати різнома
нітні часові, амплітудні, фазочастотні, а також імпульсні перетворен
ня [1]. Разом із значними функціональними можливостями, якими
володіють прилади на ПАХ, у них є істотний недолік, а саме втрати,
величина яких досягає десятків децибел. Виявилося, що компенсувати
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ці втрати (і навіть отримати підсилення вхідного високочастотного
сигналу) можна за допомогою акустоелектронної взаємодії в бага
тошаровій структурі п’єзоелектрик — напівпровідник [2].
На сьогоднішній день виділяють два основні типи конструкцій
підсилювачів на ПАХ: підсилювачі з механічним зв’язком між ша
ром п’єзоелектрика і напівпровідника, а також підсилювачі без ме
ханічного зв’язку (підсилювач з повітряним зазором) [2]. У зв’язку
з фізикотехнологічними особливостями виготовлення та експлуата
ції (строгої необхідності отримання ідентичних кристалічних структур
напівпровідникового та п’єзоелектричного матеріалів, температурні
і механічні властивості яких повинні бути практично однаковими),
найбільш перспективною вважається розробка і використання під
силювачів ПАХ без механічного зв’язку між напівпровідниковим
і п’єзоелектричним шаром. В такій структурі, електричне поле, ство
рене ПАХ в п’єзоелектрику, взаємодіє з електронами провідності
напівпровідникового матеріалу, до якого прикладена постійна
зовнішня напруга. Під дією цього зміщення електрони набувають
дрейфової швидкості Vd, тим більшої, чим більша рухливість носіїв
та зовнішня напруга. Якщо фазова швидкість ПАХ Vф дещо менша
за дрейфову швидкість носіїв заряду в напівпровіднику Vd, то в такій
системі можливе підсилення поверхневої акустичної хвилі, Якщо
ж вказана умова не виконується, то ПАХ зазнає послаблення через
втрати енергії на взаємодію з електронами провідності в напівпро
відниковому матеріалі.
У загальному випадку, процес підсилення поверхневої акустичної
хвилі фізично аналогічний процесу підсилення хвилі в лампі біжучої
хвилі (ЛБХ) і може бути описаний рівняннями електромагнітного
поля в п’єзоелектричному середовищі і рівнянням руху носіїв у на
півпровіднику. Спільне рішення цих рівнянь дає дисперсійне спів
відношення для всієї структури, звідки отримується аналітичний
вираз для коефіцієнта підсилення ПАХ. Повне рішення системи
вихідних рівнянь в цьому випадку є досить трудомістким і вимагає
тензорного аналізу властивостей п’єзоелектричного середовища,
врахування неоднорідності розподілу електричного поля в ньому
і т. д. Методи вирішення цих рівнянь базуються на теорії збурень
системи п’єзоелектрикнапівпровідник [3].
Теоретичні розрахунки та результати експериментальних дослі
джень вказують на залежність коефіцієнта підсилення ПАХ від вели
чини повітряного зазору між п’єзоелектриком та напівпровідником,
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частоти поверхневої акустичної хвилі та фізичними параметрами
підсилювальної системи.
Необхідно відзначити, що питання підсилення поверхневих акус
тичних хвиль є актуальним з огляду на необхідність створення різних
за функціональним призначенням високоякісних акустоелектрон
них приладів, які володіють мінімальним рівнем втрат.
Література
1. Кайно Г. Акустические волны. Устройства, визуализация и аналого
вая обработка сигналов. — М. : Мир, 1990. — 656 с.
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ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАЧІ
НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН
О. О. Гута,
ІV курс, група ЕА"41,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»,
тел. (093) 676"12"19
І. С. Матюша,
IV курс, група ДЕ"72,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
НТУУ «КПІ», ФЕЛ, тел. (063) 290"52"31
М. Ф. Жовнір, канд. техн. наук,
ст. наук. співроб., науковий керівник

Для контролю технологічних процесів і наукових досліджень,
необхідно вимірювати різні неелектричні величини: теплові, меха
нічні, хімічні, оптичні, акустичні тощо, кількість яких значно пере
вищує кількість електричних і магнітних величин.
У роботі приведено обґрунтування застосування вимірювальних
перетворювачів фізичних величин в залежності від виду технологіч
них процесів та вимог щодо похибки їх визначення.
У склад вимірювального перетворювача входить первинний ви
мірювальний перетворювач (ПВП) та вторинний пристрій (ВП).
Первинний вимірювальний перетворювач або сенсор — це вимі
рювальний перетворювач, який перший взаємодіє із об’єктом вимі
149

Підсекція 13.2

Сучасні

рювання і є перетворювачем роду фізичної величини. Власне у пер
винному вимірювальному перетворювачі (сенсорі) вимірювана нееле
ктрична величина Х перетворюється в електричну ХЕЛ, яка безпосеред
ньо вимірюється електричним вимірювальним приладом відповідно.
Отже, вимірювання неелектричних величин фактично зводить
ся до вимірювань електричних величин: струму, напруги, ЕРС, опо
ру, ємності, індуктивності, частоти, інтервалу часу, фази, з якими
вимірювані неелектричні величини пов’язані.
Основною статичною характеристикою ПВП є його функція пе
ретворення ХЕЛ = f(X), яка виражає залежність вихідної електричної
величини ХЕЛ від вхідної неелектричної Х.
В основу принципу дії ПВП покладене певне фізичне явище чи
ефект, відповідно до яких всі ПВП поділяють на такі групи:
1. Механічні перетворювачі, в основу принципу дії яких покла
дено залежності між вхідними величинами (силою, тиском тощо)
і викликаними ними переміщеннями чутливого елемента або меха
нічними напруженнями, що виникають в матеріалі чутливого еле
мента перетворювача.
2. Резистивні перетворювачі механічних величин, в основу
принципу дії яких покладено залежності між вхідними механічни
ми величинами (переміщенням, силою, тиском, механічними нап
руженнями тощо) і викликаною ними зміною електричного опору
чутливого елемента перетворювача.
3. Електростатичні перетворювачі, в основу принципу дії яких
покладено залежність ємності конденсатора від відстані між його
електродами та діелектричної проникності матеріалу, розміщеного
між його електродами, або явище поляризації п’єзоелектрика під
дією на нього механічних величин.
4. Електромагнітні перетворювачі, в основу принципу дії яких
покладено явище зміни комплексного магнітного опору магнітного
кола перетворювача під дією механічних величин та явища елект
ромагнітної індукції.
5. Оптоелектричні перетворювачі, в основу принципу дії яких
покладена залежність параметрів оптичного випромінювання (світ
лового чи теплового) — потоку випромінювання, енергії випромі
нювання, освітленості, яскравості тощо від вхідних вимірюваних
величин, та явища внутрішнього і зовнішнього фотоефекту.
6. Теплові перетворювачі, в основу принципу дії яких покла
дено фізичні явища, що визначаються тепловими процесами —
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виникнення термоелектрорушійної сили, зміна електричного опо
ру чутливого елемента перетворювача або зміна його геометричних
розмірів під дією температури тощо.
В якості вимірювального пристрою можуть застосовуватись ана
логові або цифрові вимірювальні прилади. У ВП над електричним
сигналом може здійснюватись цілий ряд додаткових операцій: під
силення до необхідного рівня, лінеаризація функції перетворення
і корекція похибок ПВП, реєстрація тощо.
Література
1. Поліщук С. С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин:
Підручник. — Львів : Видво Державного університету «Львівська політех
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ЦИФРОВИЙ ТЕРМОРЕЗИСТИВНИЙ ТЕРМОМЕТР
О. О. Гута,
IV курс, група ЕА"41,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»,
тел. (093) 676"12"19
А. І. Удовенко,
III курс, група ДЕ"82,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
НТУУ «КПІ», факультет електроніки, тел. (093) 667"36"29
М. Ф. Жовнір, канд. техн. наук,
ст. наук. співроб., науковий керівник

У даній роботі представлено методику розрахунку похибки вимі
рювання температури цифрового терморезистивного термометра.
Спрощена структурна схема цифрового термометра з термопере
творювачем опору (ТО) зображена на рис. 1. ТО, чутливий елемент
якого міститься в середовищі, температуру θx якого вимірюють за до
помогою трьох або чотирьох проводів, під’єднують до перетворювача
опору в напругу ПОН. Перетворювач містить джерело струму I, який,
протікаючи по ТО, створює на його опорі RθX спад напруги URθ, зна
чення якої залежить від θx. Після підсилення ця напруга за допомогою
аналогоцифрового перетворювача АЦП та блока лінеаризації БЛ
перетворюється у цифровий код nbx, пропорційний до температури
θx, значення якої висвічується на цифровому табло блока цифрової
індикації БЦІ.
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Рис. 1. Спрощена структурна схема цифрового
терморезистивного термометра

Для усунення впливу з’єднувальних проводів при трипровідно
му під’єднанні ТО необхідно забезпечити рівність опорів проводів
RЛ1 і RЛ3. При чотирипровідному під’єднанні вплив з’єднувальних
проводів усувається повністю.
Метрологічні характеристики деяких цифрових вимірювальних
приладів, призначених для вимірювань температури в комплекті
з терморезистивними перетворювачами, наведено в [1].
Похибка ∆θx вимірювання температури θx за допомогою термо
перетворювача опору та вторинного приладу має такі складові:
θx = ∆θTO + ∆θВП,
де ∆θTO, ∆θВП — відповідно похибки термоперетворювача опору та
приладу, °С.
Похибка ∆θTO, подібно як і похибка термоелектричного перетво
рювача ∆θTП, має дві складові — інструментальну і методичну. Гра
ничне значення ∆θTП, гр основної інструментальної похибки платино
вого перетворювача, зумовлене відхиленням його дійсної статичної
характеристики перетворення від номінальної функції перетворен
ня, можна знайти за формулами, наведеними в таблиці [1]:
Тип

Клас

Діапазон

Границі допустимих відхилень

перетворювача

допуску

температур, °С

від функції перетворення + ∆θTП, гр, °С

А

–260…–250
–250…–200
–200…+750

3,0
1,0
1,15 + 0,02 |θ|

В
С

–200…+1100
–100…+1100

0,40 + 0,025 |θ|
0,60 + 0,008 |θ|

Платиновий
(ТСП)

При використанні цифрового вторинного приладу граничне зна
чення його основної похибки ∆θВП, гр знаходять за формулою:
152

радіоелектронні прилади

Підсекція 13.2

∆θBП ,гр = ±

δθ,гр ⋅ θ Х

, 0С ,

100
де δθ,гр — граничне значення основної відносної похибки приладу,
визначене за формулою:
⎡
⎛θ ⎞ ⎤
δθ,гр = ⎢c + d ⎜ K ⎟ − 1⎥ ,% ,
⎝ θ ⎠ ⎦
⎣

де с і d — коефіцієнти, якими позначають клас точності приладу, °С;
θК — більша з границь вимірювань;
θ — показ приладу, °С.
Література
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МІКРОКОНТРОЛЕР АНАЛІЗАТОРУ КИСНЮ
П. А. Дидик,
група ЕА"51(М), кафедра побутової електронної апаратури
університету «Україна», тел: 80938091967
Науковий керівник: А. А. Троц, канд. техн. наук, доцент

Проблема аналізу вмісту кисню поширюється, крім спеціальних
технологічних процесів, ще й на побутовий рівень споживача і пов
ністю відповідає межам дисциплінини побутові електронні апарати.
Найбільш поширеним методом контролю вмісту кисню є електро
хімічний метод, який базується на використанні в якості чутливих
елементів твердих оксидних електролітів.
Процес виміру вмісту кисню на базі твердих електролітів в по
єднанні з передовими технологіями полягає в оперативному визна
ченні величини е.р.с. електрохімічної чарунки в процесі доступу до
її активної електрохімічної частини молекул кисню вимірювально
го середовища.
Метою вимірювання є отримання інформації на дисплеї вторин
ного приладу у цифровому вигляді, що є адекватною інформацією
чутливого елементу.
Вторинний прилад являє собою закінчений інформаційнооб
числювальний блок з можливістю цифрової індикації, який відтворює
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сигнал, що поступає на його вхід, від попередньо перетвореного ін
формативного сигналу, що надходить від чутливого елементу.
Таким чином прилад складається з: голівки чутливого елементу;
вторинного блоку обробки інформації і перехідного мініблоку конт
ролера.
Метою доповіді єпостановка задачі досліджень по створенню
універсального блоку перетворення аналогового согналу з парамет
рами: по струму 0–0,3 А; по напрузі 0–1,9 В, в кодований цифровий
сигнал, який надходить у вторинний обцислюючий блок, що являє
собою типовий науковий калькулятор.
Багатофункціональний контролер вводу/виводу аналогових
і дискретних сигналів з інтерфейсом RS485/RS232, далі по тексту
контролери, призначені для збирання та обробки даних, форму
вання керуючих аналогових і дискретних сигналів.
Контролер має аналогиві виходи для виміру як нормованих, так
і ненормованих сигналів постійної і змінної напруги або струму, для
підключення датчиків термоопору, твердоелектролітних датчиків.
На аналогових виходах контролера фйормуються нормовані сигнали
постійного струму або напруги. Дискретні виходи «відкритий конт
ролер» або «релейний вихід» призначені для управління зовнішнім
дискретнокерованими пристроями. Видача команд управління і за
читування результатів виміру здійснюється через цифровий інтер
фейс передачі даних RS485 або RS232.
В залежності від вимог програмне забезпечення контролеру до
зволить йому виконувати дистатньо широкий спктр функцій, а са
ме: перетворення та масштабування вихідних сигналів в заданому
діапазоні; зчитування імпульсів і вимір частоти наслідування імпуль
сів; логіка, що задається програмою, роботи дискретних виходів
(більше макс., менше мин., між мін. і макс., поза зоною мін. і макс.);
вимірювачарегулятора по ПВД закону.
Останні розробки в цьому напрямку проводяться всебічно з метою
формалізації вхідних параметрів для забезпечення наукової оснащен
ності подальших досліджень
Таким чином вимірювання кисню в умовах широкого користу
вача є вивіреною проблемою, порояд з вимірюванням інших важ
ливих компонент, в умовах сучасного науковотехнічного прогресу,
на базі типових стаціонарних блоків, що дозволяють розширити іх
можливості впровадження в апаратурі портативного призначення
для потреб побуту.
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Тенденцією приладобудування є комплексна конфігурація типо
вих систем в оптимально побудованих аналітичнообчислювальних
мінікомплексах з можливістю подальшої інформаційнотехнічної
обробки.

ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕТЕРОДИНА
НА РОБОТУ ЗМІШУВАЧА СИГНАЛІВ
І. С. Матюша,
IV курс, група ДЕ"72,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
НТУУ «КПІ», ФЕЛ, тел. (063) 290"52"31
О. І. Костюк,
IV курс, група ЕА"41,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»,
тел. 096"640"66"68
М. Ф. Жовнір, канд. техн. наук,
ст. наук. співроб., науковий керівник

В якості гетеродинів використовують автогенератори на тран
зисторах, електронних лампах, твердотільних двополюсних прила
дах, клістронах та пристроях синтезу частот [1].
В даній роботі обґрунтовано вимоги до гетеродинів, що вико
ристовують радіоприймальних системах. В загальному випадку до
гетеродинів висуваються наступні вимоги.
1. Забезпечення ефективного перетворення частоти коливань
генератора.
2. Стабільний рівень вихідної потужності, тому що її зміна при
водить до зміни крутості перетворення.
3. Стабільність частоти при дії дестабілізуючих факторів: темпе
ратури, вологості, старіння, напруги живлення, механічних впли
вів, радіації тощо. Абсолютна зміна частоти гетеродина викликає
таку ж зміну перетвореної частоти ωi. Це призведе до зміни положен
ня спектра коливань в найбільш вузькосмуговому тракті проміжної
частоти (ПЧ) приймача. При цьому може бути вихід спектра сигна
лу із тракту ПЧ, що приведе до припинення приймання вхідного
сигналу. В теперішній час досягнута наступна відносна нестабільність
частоти гетеродинів: простого коливального контура — 10–3…10–4;
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з кварцовим резонатором — 10–5 …10–6; з кварцовим резонатором
з термостатуванням — 10–5 …10–6; синтезатора частот — 10–7…10–8.
4. Забезпечення необхідної форми коливань гетеродина: одногар
монічної з малим вмістом вищих гармонік, імпульсної типу «меандр»
тощо. Поява гармонік в спектрі напруги гетеродина при недостат
ньої вибірковості преселектора приводить до приймання завад по
бічним каналам на гармоніках гетеродина.
5. Виконання всіх вимог в заданому діапазоні частот. При під
вищенні ПЧ коефіцієнт перекриття діапазону гетеродина зменшу
ється, що полегшує його перестроювання.
6. Стабільна генерація при впливі дестабілізуючих факторах
в заданому діапазоні.
7. Низький рівень власних шумів. При роботі гетеродина любого
виду поряд з основним коливанням, як правило, створюється ши
рокосмугове коливання флуктуаційної природи, обумовлене різними
фізичними процесами в компонентах генераторів. Якщо коливан
ня шуму попадуть в смугу тракту і будуть перетворені в проміжну
частоту приймача, то погіршиться відношення сигнал/шум. Для
усунення цього використовують:
— підвищення конструктивної добротності коливальної систе
ми гетеродина, що приводить до зменшення рівня шумів;
— підвищення проміжної частоти, що при незмінній амплітуд
ночастотної характеристики коливальної системи гетеродина та
кож зменшує флуктуації;
— балансні схеми змішувачів, де перетворені шуми гетеродина
компенсуються і в тракт проміжної частоти попадають значно мен
шими.
Література
1. Згуровский М. З., Ильченко М. Е., Кравчук С. А. и др. Микроволновые
устройства телекоммуникационных систем. — К.: ІВЦ «Видавництво «По
літехніка», 2003. — Т. 2: Устройства передающего и приемного трактов.
Проектирование устройств и реализация систем. — 616 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТРУМИННИХ НАСОСІВ
О. П. Мельников,
аспірант, спеціальність «Машини нафтової і газової промисловості»,
ІФНТУНГ, м. Івано"Франківськ, к. тел. (095)"822"50"80
О. В. Паневник, д"р техн. наук, професор, науковий керівник

Основною задачею експериментальних досліджень є отримання
експериментальних даних, на основі яких можна розробити реко
мендації щодо проектування струминних насосів. Крім того існує
потреба в перевірці справедливості відомих теоретичних методик
по розрахунку струминних насосів.
В процесі аналізу відомих досліджень було розглянуто відомі
лабораторні стенди [1, 2] для визначення робочої характеристики
струминних насосів. Спільним недоліком даних конструкцій є ви
користання силових насосів в системі з струминних насосом, що не
може у повній мірі забезпечити можливість отримання точної ха
рактеристики струминного насоса. Оскільки в процесі дослідження
визначаються параметри системи насострубопровіднасос, а не на
сострубопровід, як би це мало би бути. Головним недоліком в лабо
раторних стендах, розробленими Ю. А. Сазоновим [2] є відсутність
можливостей безпосереднього експериментального визначення ве
личини витрати рідини в характерних перерізах струминного насо
са. Величини витрати в даній роботі визначаються з характеристик
силового насоса за показом тахометра або аналітичним методом,
що є не достатньо коректно при експериментальних дослідженнях.
Звідси розробка лабораторної установки, яка би усунула вищесказані
недоліки, є однією з задач в подальшому дослідженні. Дані лабора
торні установки не забезпечують експериментальне визначення ха
рактеристики струминного насоса на всьому діапазоні її зміни.
Розроблено та виготовлено лабораторну установку для визначення
характеристики струминних насосів, яка складається з таких основ
них елементів: напірний бак робочої рідини, бак інжектованої рідини,
батарея струминних насосів, система трубопроводів. Характерною
особливістю даної установки є можливість регулювання напору за
допомогою зміни висоти розташування баків, що в поєднанні з регу
люванням гідравлічних опорів системи трубопроводів забезпечує
отримання повної кривої характеристики струминного насоса. Ви
значення тисків та витрат у всіх характерних перерізах струминного
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насоса провадиться за допомогою п’єзометрів та витратомірів. Ос
новною перевагою даної установки є робота на самопливній рідині,
що забезпечує коректне визначення характеристики струминного
насоса.
Література
1. Онацко Р. Г. Обґрунтування раціональних режимів роботи свердло
винних струминних насосів: дис. … канд. техн. наук: 05.05.12. / Р. Г. Онац
ко. — ІваноФранківськ. — 172 с.
2. Сазонов Ю. А. Разработка устройства, снижающего дифференциаль
ное давление на забое скважины и повышающего скорость бурения: дис
сертация на соискание ученой степени кандидата технических наук /
Ю. А. Сазонов. — М. : МИНГ им. И. М. Губкина, 1989. — 176 с.

ШПРИЦ,РУЧКА З ПРИЗНАЧЕННЯМ ДЛЯ ОСІБ,
ЩО ХВОРІЮТЬ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
А. В. Невод,
студент, гр. ЕА"51(М)
Науковий керівник: А. А. Троц, канд. техн. наук, доцент
ВМУРоЛ «Україна», каф. ПЕА.

Згідно вимог міжнародних медичних організації останніх десяти
річ основною проблемою є проблема захисту хворих при використан
ні препаратів внутрішніх ін’єкцій від непередбачуваних випадків
занесення в організм небезпечних вірусів. Особливе місце тут займає
медичний інструмент і обладнання персонального використання.
Запропоновано технічний проект шприцручки, призначеної для
багаторозового введення інсуліну із стандартного змінного пенфілу,
як персонального засобу. Виріб розроблено у відповідності з техні
комедичними вимогами і рекомендовано особам, що страждають
захворюванням діабет.
Основні технічні характеристики:
— технічні характеристики відповідають міжнародним стан
дартам;
— шприцручка характеризується надійністю і захищена гаран
тіями виробника;
— шприцручка має автоматичний взвід і точний механізм по
дачі штокав пенфіл;
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— пенфіл, що використовується повинен відповідати міжнарод
ним стандартам;
— шприцручка призначена для використання стандартної гол
ки для ін’єкцій, що використовується у виробах такого типу;
— шприцручка оснащена точним годинниковим механізмом,
механізмом звукової та візуальної сигналізації;
— шприцручка оснащена рідкокристалічним мінідисплеєм, що
програмуєтьсяперепрограмується в режимі оперативного втручання;
— шприцручка має пріорітет національного виробника;
— шприцручка зберігається у футлярі з комплектом запасних
голок і заправленого пенфіла;
— шприцручка призначена для експлуатації в температурному
режимі від –40 до +40 °С;
— шприцручка призначена для виключно персонального ви
користання.
Основною перевагою запропонованого проекту є покращення на
ступних технічних характеристик виробу у порівнянні з аналогами:
— збільшення кількості поділок шкали з 40 до 110 при загальній
кількості одиниць — 300;
— збільшення кількості сигнальних одиниць з 2 до 4;
— забезпечення точності подачі штока / задачі дози ін’єкції/ на
рівні 0,002 мм;
— суттєве підвищення комфортності використання.

КОНТРОЛЕР
ПЕРЕНОСНОГО АНАЛІЗАТОРУ КИСНЮ
О. М. Cолодчук,
гр. ЕА"51(М),
каф. «Побутова електронна апаратура»
к. тел. (097) 627"01"23
Науковий керівник: А. А. Троц, канд. техн. наук, доцент,

Проблема аналізу вмісту кисню поширюється, крім спеціальних
технологічних процесів, ще й на побутовий рівень споживача і пов
ністю відповідає межам дисциплінини побутові електронні апарати.
Найбільш поширеним методом контролю вмісту кисню є електро
хімічний метод, який базується на використанні в якості чутливих
елементів твердих оксидних електролітів.
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Процес виміру вмісту кисню на базі твердих електролітів в по
єднанні з передовими технологіями полягає в оперативному визна
ченні величини е.р.с. електрохімічної чарунки в процесі доступу до
її активної електрохімічної частини молекул кисню вимірювально
госередовища.
Метою вимірювання є отримання інформації на дисплеї вторин
ного приладу у цифровому вигляді, що є адекватною інформацією
чутливого елементу.
Вторинний прилад являє собою закінчений інформаційнообчис
лювальний блок з можливістю цифрової індикації, який відтворює
сигнал, що поступає на його вхід, від попередньо перетвореного
інформативного сигналу, що надходить від чутливого елементу.
Таким чином прилад складається з: голівки чутливого елементу;
вторинного блоку обробки інформації і перехідного мініблоку
контролера.
Метою доповіді єпостановка задачі досліджень по створенню уні
версального блоку перетворення аналогового согналу з параметра
ми: по струму 0–0,3 А; по напрузі 0–1,9 В, в кодований цифровий
сигнал, який надходить у вторинний обцислюючий блок, що являє
собою типовий науковий калькулятор.
Багатофункціональний контролер вводу/виводу аналогових
і дискретних сигналів з інтерфейсом RS485/RS232, далі по тексту
контролери, призначені для збирання та обробки даних, форму
вання керуючих аналогових і дискретних сигналів.
Контролер має аналогиві виходи для виміру як нормованих, так
і ненормованих сигналів постійної і змінної напруги або струму, для
підключення датчиків термоопору, твердоелектролітних датчиків.
На аналогових виходах контролера фйормуються нормовані сигнали
постійного струму або напруги. Дискретні виходи «відкритий конт
ролер» або «релейний вихід» призначені для управління зовнішнім
дискретнокерованими пристроями. Видача команд управління і за
читування результатів виміру здійснюється через цифровий інтер
фейс передачі даних RS485 або RS232.
В залежності від вимог програмне забезпечення контролеру
дозволить йому виконувати дистатньо широкий спектр функцій,
а саме: перетворення та масштабування вихідних сигналів в заданому
діапазоні; зчитування імпульсів і вимір частоти наслідування імпуль
сів; логіка, що задається програмою, роботи дискретних виходів
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(більше макс., менше мин., між мін. і макс., поза зоною мін. і макс.);
вимірювачарегулятора по ПВД закону.
Останні розробк5и в цьому напрямку проводяться всебічно
з метою формалізації вхідних параметрів для забезпечення наукової
оснащенності подальших досліджень
Таким чином вимірювання кисню в умовах широкого користу
вача є вивіреною проблемою, порояд з вимірюванням інших важ
ливих компонент, в умовах сучасного науковотехнічного прогресу,
на базі типових стаціонарних блоків, що дозволяють розширити іх
можливості впровадження в апаратурі портативного призначення
для потреб побуту.
Тенденцією приладобудування є комплексна конфігурація типо
вих систем в оптимально побудованих аналітичнообчислювальних
мінікомплексах з можливістю подальшої інформаційнотехнічної
обробки.

АНАЛІЗАТОР КИСНЮ
О. І. Тюрменко,
студент, гр. ЕА"51(М),
каф. «Побутова електронна апаратура»,
к. тел. 0934568320.
Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент,
А. А. Троц, університет «Україна»

Проблема аналізу вмісту кисню поширюється, крім спеціальних
технологічних процесів, ще й на побутовий рівень споживача і пов
ністю відповідає межам дисциплінини побутові електронні апарати.
Найбільш поширеним методом контролю вмісту кисню є електро
хімічний метод, який базується на використанні в якості чутливих
елементів твердих оксидних електролітів.
Процес виміру вмісту кисню на базі твердих електролітів в по
єднанні з передовими технологіями полягає в оперативному визна
ченні величини е.р.с. електрохімічної чарунки в процесі доступу до
її активної електрохімічної частини молекул кисню вимірювально
го середовища.
Метою вимірювання є отримання інформації на дисплеї вторин
ного приладу у цифровому вигляді, що є адекватною інформацією
чутливого елементу.
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Вторинний прилад являє собою закінчений інформаційнооб
числювальний блок з можливістю цифрової індикації, який відтво
рює сигнал, що поступає на його вхід, від попередньо перетвореного
інформативного сигналу, що надходить від чутливого елементу.
Таким чином прилад складається з: голівки чутливого елементу;
вторинного блоку обробки інформації і перехідного мініблоку конт
ролера.
Метою доповіді єпостановка задачі досліджень по створенню
універсального блоку перетворення аналогового согналу з парамет
рами: по струму 0–0,3 А; по напрузі 0–1,9 В, в кодований цифро
вий сигнал, який надходить у вторинний обцислюючий блок, що
являє собою типовий науковий калькулятор.
Багатофункціональний контролер вводу/виводу аналогових
і дискретних сигналів з інтерфейсом RS485/RS232, далі по тексту
контролери, призначені для збирання та обробки даних, форму
вання керуючих аналогових і дискретних сигналів.
Контролер має аналогиві виходи для виміру як нормованих, так
і ненормованих сигналів постійної і змінної напруги або струму,
для підключення датчиків термоопору, твердоелектролітних дат
чиків. На аналогових виходах контролера фйормуються нормовані
сигнали постійного струму або напруги. Дискретні виходи «відкри
тий контролер» або «релейний вихід» призначені для управління
зовнішнім дискретнокерованими пристроями. Видача команд уп
равління і зачитування результатів виміру здійснюється через циф
ровий інтерфейс передачі даних RS485 або RS232.
В залежності від вимог програмне забезпечення контролеру до
зволить йому виконувати дистатньо широкий спктр функцій, а са
ме: перетворення та масштабування вихідних сигналів в заданому
діапазоні; зчитування імпульсів і вимір частоти наслідування ім
пульсів; логіка, що задається програмою, роботи дискретних виходів
(більше макс., менше мин., між мін. і макс., поза зоною мін. і макс.);
вимірювачарегулятора по ПВД закону.
Останні розробки в цьому напрямку проводяться всебічно з ме
тою формалізації вхідних параметрів для забезпечення наукової ос
нащенності подальших досліджень
Таким чином вимірювання кисню в умовах широкого користу
вача є вивіреною проблемою, порояд з вимірюванням інших важ
ливих компонент, в умовах сучасного науковотехнічного прогресу,
на базі типових стаціонарних блоків, що дозволяють розширити іх
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можливості впровадження в апаратурі портативного призначення
для потреб побуту.
Тенденцією приладобудування є комплексна конфігурація типо
вих систем в оптимально побудованих аналітичнообчислювальних
мінікомплексах з можливістю подальшої інформаційнотехнічної
обробки.

ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ЧАСТОТИ
С. К. Чемерис,
IV курс, група ЕА"42,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»,
тел. (063) 477"39"42
С. А. Колісніченко,
V курс, група ДЕ"61,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ», тел. 096"648"92"03
М. Ф. Жовнір, канд. техн. наук,
ст. наук. співроб., науковий керівник

Цифрові вимірювальні системи електричних та неелектричних
величин мають значні переваги у порівнянні з аналоговими і тому
знаходять широке застосування [1].
У роботі представлено результати розробки цифрового вимірю
вача частоти, структурна схема якого (рис. 1) містить блок дільників
частоти, на який подається сигнал, блок перемикання дільників,
блок вимірювання частоти та LCDіндикатор.
У блок дільників частоти входять два дільники з різним коефі
цієнтом поділу. Перший ділить частоту на 256, другий — на 80. У та
кий спосіб забезпечується діапазон вимірювання частоти від 2 МГц до
1 ГГц. Перемикання дільників здійснюється двома кнопками, кож
на з яких відповідає включенню певного дільника частоти. В цей же
час відбувається індикація включеного дільника, для того щоб знати
в якому діапазоні ми виміряємо. З джерела сигналу сигнал поступає
на дільники частоти, де відбувається ділення частоти на коефіцієнт
активного в даний момент часу дільника. Далі сигнал поступає на
мікроконтролер (МК), який виконує роль вимірювача частоти.
В якості МК використовується мікроконтролер AT90S2313. Ви
браний мікроконтролер працює на частоті 10 МГц. Тому він може
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достовірно вимірювати сигнали частотою менше 10 МГц. Для вимі
рювання більших частот використовуємо дільники. Діапазон при
ладу має межу в 1,0 ГГц. При вимірюванні частоти більше 70 МГц
включаємо дільник на 256, він забезпечує потрібну межу. При мен
ших частотах працює дільник на 80.
Блок
перемикання
дільників

Джерело
сигналу

Блок
дільників
частоти

Блок
вимірювання
частоти

LCD
індикатор

Рис. 1. Структурна схема цифрового частотоміра

Вимірювання частоти сигналу може відбуватися за двома сце
наріями. Вибір того чи іншого сценарію залежить від програми, яка
закладена в МК. Наприклад:
1. Вимірюється період сигналу. Цей режим має найменший час
вимірюваня та найбільшу похибку. Можно використовувати лише
для приблизної оцінки частоти. Мікроконтролер обчислює період
сигналу, потім період перераховує в частоту F = 1/T. Вимірювання
періоду здійснюється по висхідному фронту сигналу. Як тільки
приходить перший фронт, то відбувається вимірювання поточного
часу на таймері Tн. При приході повторного імпульсу відбувається
вимірювання Tк. Період буде рівний T = Tк – Tн. Частота F помно
жується на коефіцієнт ділення поточного дільника. Таким чином
ми відновлюємо реальне значення частоти.
2. Задається певний інтервал часу T. За цей інтервал відбуваєть
ся підрахунок кількості імпульсів N. Також для збільшення точності
підрахунку враховуємо час початку першого та час початку першо
го імпульсу, який знаходиться за межами інтервалу вимірювання To.
Тоді частота буде рівна F = N/(T + To). На високих частотах похиб
ка вимірювання буде дуже мала, порядку 0,01%. Частота F помно
жується на коефіцієнт ділення поточного дільника. Таким чином
ми відновлюємо реальне значення частоти.
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Виміряне значення виводиться на LCDіндикатор, підключе
ний до порту В мікроконтролера. Дисплей приєднаний 9ти жиль
ним шлейфом до схеми вимірювача частоти. Перемикання режимів
вимірювання та вибір дільників частоти здійснюється кнопками на
приладі: «Режим» та «Дільник» відповідно.
Література
1. Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR
микроконтроллеров.: Пер. с нем. — К. : МКПресс, 2006. — 208 с.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРІВ У КОСМЕТОЛОГІЇ
Д. В. Чернов,
ІV курс, група ЕА"42,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»,
Науковий керівник: М. Ф. Богомолов, доцент

Актуальність теми. Сучасні задачі дерматології, і зокрема кос
метології вимагають нових підходів до створення сучасних методів
лікування, які б не викликали алергічної реакції і взагалі побічних
дій. В даний час у більшості країн світу спостерігається інтенсивне
впровадження лазерного випромінювання в біологічні досліджен
ня і в практичну медицину. Унікальні властивості лазерного проме
ня відкрили широкі можливості його застосування в різних облас
тях лікування.
В косметології лазери використовують для:
— лазерної епіляції;
— лазерного омолодження шікри;
— лазерної деструкції;
— лазерної дермабразії.
Більш детально розглянемо лазерну дермабразію. Дермабразія
— це зняття верхніх слоїв епідерміса. Після впливу залишається до
сить м’який і безболісний лазерний струп. На протязі 1 місяця
після процедури під струпом формується нова молода шкіра. Вико
ристовується лазерна дермабразія для омолодження шкіри обличчя
і шиї, видалення татуювань, шліфовки рубців, а також в якості ліку
вання хворих тяжкими формами вугревої хвороби.
Метод лазерного виведення татуювань був вперше випробува
ний на зорі розвитку лазерної техніки в 1960 році з використанням
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рубінового лазера. Проте перші результати були невдалими. Багато
в чому це пояснювалося відсутністю повного розуміння процесів,
що відбуваються в шкірі при дії лазера і невизначеністю у виборі
оптимальних параметрів лазерного світла.
В подальші 40 років лазерна техніка зазнала революційні зміни.
За цей час був отриманий величезний клінічний матеріал, а лазерні
методи стали найбільш просунутими і чи не єдино прийнятними
з погляду отримуваного косметичного результату при виведенні та
туювань.
Для руйнування фарбників, скаладаючих основу татування, лазер
повинен випромінювати таке світло, котре поглинається данним
фарбником.
Для цього використовується спеціальний режим роботы лазера
«з модуляцією добротності» (Qswitched), котрий дозволяє домог
тись високої потужності лазерних імпульсів за рахунок скорочення
їх тривалості. Для виводу випромінення в таких лазерах використо
вується шарнірний дзеркальний світловід, дозволяючий доставити
лазерне випроміненя до робочого інструмента лікаря.
Гранули фарбників татуювання вибірково поглинають лазерне
випромінення, розбиваются на дрібні фрагменти і поступово виво
дяться через лімфатичну систему.
В порівнянні з іншими методами лазерне видалення татуювань
є більш безпечним методом, через те що лазерне випромінення впли
ває тільки на фарбник, а не на оточуючу шкіру.
Однак не зважаючи на всі переваги цього методу у результаті
стихійності розвитку лазерного медичного приладобудування в цій
галузі накопичились властиві всім новим напрямкам, що розвива
ються, недоліки і негативні моменти.
У зв’язку з цим є без сумніву актуальним подальші дослідження
ефектів взаємодії лазерного випромінювання зі шкірою людини
з метою удосконалення техніки і технології лазерного випроміню
вання в косметології.
Література
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ
ЗОВНІШНЬОГО КОНТРАСТУ OLED,ДИСПЛЕЇВ
Л. М. Шеремет,
аспірантка кафедри «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ»,
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О. В. Бублей,
VI курс, група ЕА"61"М,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут,
ВМУРоЛ «Україна», тел. (093) 650"06"69
М. Ф. Жовнір, канд. техн. наук,
ст. наук. співроб., науковий керівник

Одним з найважливіших дисплейних параметрів є контраст. З од
ного боку, він характеризує динамічний діапазон системи, а з іншо
го — можливості самої технології. Розрізняють контраст власний, обу
мовлений фізичними властивостями модулятора або світлоемісійної
структури, і зовнішній контраст, який залежить від зовнішніх умов
освітленості.
Отримання високого контрасту в OLED є однією з проблем цієї
технології. Величина власного контрасту визначається яскравістю
рівня чорного. Теоретично він може бути нульовим. Практично ж за
рахунок паразитного впливу випромінювання сусідніх пікселів і особ
ливості будови та схеми управління спостерігається деякий рівень
фонової яскравості для чорного стану.
Величина зовнішнього контрасту визначається відношенням яск
равості самої структури OLED до яскравості фонового випроміню
вання. При зменшенні фонового випромінювання до нуля контраст
збільшується до нескінченності, і навпаки, при збільшенні яскра
вості зовнішнього освітлення контраст наближається до одиниці.
Без використання спеціальної фільтрації зовнішнього випромі
нювання рівень відбитого від дисплея світла може досягати декіль
кох відсотків (зазвичай на рівні 4%) [1, 2].
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Методи підвищення зовнішнього контрасту.
Найпоширеніший метод збільшення зовнішнього контрасту ЕПТ,
OLED, РКдисплеїв і плазмових панелей заснований на застосуванні
антиблікових (Antiglare Film — AG) і противідбивних (Antireflective
Film — AR) плівкових фільтрів або ж композитних фільтрів (An
tireflective Film and Antiglare Film AR & AG).
Метод дифузного відбиття заснований на застосуванні мікроте
кстурованої поверхні. Візуально дифузні плівкові фільтри створю
ють матову поверхню. Наявність фільтра трохи послаблює і корис
ний світловий потік, випромінюваний дисплеєм, проте в цілому
ефект від його застосування дуже сильний.
Для специфічної структури OLEDдисплеїв можуть бути вико
ристані й інші методи підвищення зовнішнього контрасту.
Для зменшення паразитного впливу зовнішнього освітлення мо
же використовуватися поляризатор і чвертьхвильовий фазозсувний
фільтр [1].
Нейтральний фільтр (Neutral Density Films) — заснований на ви
користанні плівки нейтрального фільтра на зовнішній стороні про
зорої підложки.
Чорний електрод — структура OLED, в якій для підвищення
зовнішнього контрасту використовується плівка чорного кольору,
що наноситься на задній електрод [1].
У структурі Black Matrix AMOLED використовується чорний
гратчастий фільтр (Black Matrix), який закриває не випромінюючі
області на екрані. Наявність фільтра дозволяє поліпшити параметр
зовнішнього контрасту.
Технологія Privacy Screen заснована на використанні анізотроп
ного оптичного фільтру, який має обмежений кут пропускання
світлового потоку.
Накладні фільтри Privacy Filter. Дана технологія крім забезпе
чення приватного перегляду екрану дисплея дозволяє підвищити
зовнішній контраст, обмежуючи проникнення зовнішнього світла
в структуру OLEDдисплея [1].
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1. Ronald S. Cok and Andrew D. Arnold. Ambient Contrast for OLED
Displays. Digest SID’09. — 2009. — С. 223–237.
2. ГОСТ 25024.587. Индикаторы знакосинтезирующие. Методы изме
рения собственного яркостного контраста и неравномерности собствен
ного яркостного контраста.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
НА БАЗІ ПАХ,ХВИЛЕВОДІВ
Л. М. Шеремет,
аспірантка кафедри «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ», тел. (067) 775"52"79
Т. Ю. Орловська,
магістр електроніки, кафедра «Побутова електронна апаратура»,
Інженерно"технологічний інститут,
ВМУРоЛ «Україна», тел. 097"725"61"01
Науковий керівник: М. Ф. Жовнір,
канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Лінії затримки, резонатори, дисперсійні і смугові фільтри, кон
вольвери, фазообертачі, відгалужувачі і атенюатори на поверхневих
акустичних хвилях (ПАХ) істотно поповнили номенклатуру сучасних
радіокомпонентів [1]. ПАХхвилеводи використовують при створенні
запам’ятовуючих пристроїв великої ємності, нелінійних акустоеле
ктронних і планарних акустооптичних елементів, вимірювальних
перетворювачів неелектричних величин. Існує декілька типів хви
леводів поверхневих акустичних хвиль: плівкові, топографічні, ди
фузійні, волоконні [ 2].
У цій роботі представлено результати теоретичного та експери
ментального дослідження плівкового ПАХ — хвилевода на основі
п’єзоелектричної плівки ZnO, яка нанесена на діелектричну під
кладку із плавленого кварцу.
Для розрахунку параметрів плівкового хвилеводу застосовано дис
персійне рівняння для основної моди, в яке входять конструктивні
параметри та фазові швидкості ПАХ у хвилеводі, підкладці та на не
обмеженому плівковому середовищі. Для розв’язання дисперсійного
рівняння використано експериментальні залежності фазової швид
кості ПАХ у необмеженій плівці ZnO на плавленому кварці [3].
Збудження хвилеводу здійснювалося за допомогою рупорного
концентратора, довжина якого LK і значення критичного кута Фс
знаходилися згідно формул:
LK = 1/ 2 (W − 2d )ctg (Φc / 2 );
Φc = 2

де 2d — ширина хвилеводу.
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Експериментально досліджено в частотному діапазоні f = (70 ÷ 90)
МГц ряд прямолінійних і кільцевих хвилеводів шириною 2d = (3 ÷ 5)
λ = (120 ÷ 200) мкм і товщиною п’єзоелектричної плівки ZnO h =
= (1,4 ÷ 1,6) мкм. Діаметр кільцевих ПАХхвилеводів дорівнював
D = 30 мм.
Дослідження розподілу амплітуди та фази ПАХ в області хвиле
воду та концентратора проводилися з використанням лазерної ус
тановки оптичного зондування гомодинного типу, в основі роботи
якої лежить модуляція світла акустичною хвилею.
Рупорний концентратор дозволяє з достатньою ефективністю
направляти ПАХ у хвилевід при великих коефіцієнтах стиснення
акустичного пучка. По кільцевому хвилеводу ПАХ поширюється
в одномодовому режимі. Згасання поверхневої акустичної хвилі в хви
леводі з радіусом 15 мм склало менше 3,0 дБ/см. Однак, через неод
норідності плівки ZnO та крайові дефекти в результаті недоскона
лості технологічного процесу фотолітографії та травлення, в деяких
областях спостерігалися паразитні бічні складові амплітудної ха
рактеристики хвилевода, що приводило до незначних спотворень
фазового фронту ПАХ.
Теоретичні та експериментальні дослідження показали можли
вість створення п’єзоелектричних ПАХхвилеводів, на основі яких
можуть реалізовуватися функціональні пристрої формування і об
роблення високочастотних сигналів та перетворювачі неелектрич
них величин.

СЛУХОВІ АПАРАТИ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ
С. М. Шкаралевич,
студент, гр. ЕА"51(М),
каф. «Побутова електронна апаратура»,
к. тел. (097) 141"01"53.
Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент,
А. А. Троц, університет «Україна»

Від втрати слуху страждає чимало людей. У багатьох випадках ця
втрата може бути непомітною, і лише коли вона починає перешко
джати нормальному спілкуванню, людина усвідомлює необхідність
медичного втручання. Гострі та хронічні захворювання вуха, вплив
надто гучних звуків на виробництві та в побуті, токсична дія деяких
ліків, вікові зміни слуху та багато інших причин призводять до того,
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що близько 10% населення потребують корекції вад слуху за допо
могою слухових апаратів.
Традиційним підходом до слухопротезування людей зі втратою
слуху донедавна було намагання забезпечити підсилення слухового
апарата до рівня, необхідного для сприймання звуків навколишнього
середовища. Довгий час для слухопротезування використовувались
аналогові слухові апарати, що мали ряд суттєвих недоліків, найго
ловніші з яких — значне спотворення звуку, недостатня гнучкість
налагодження відповідно до індивідуальної втрати слуху пацієнта та
відносно високий рівень власного шуму. Для уникнення слухового
дискомфорту використовували обмеження вихідного рівня звуко
вого сигналу, а потім амплітудну компресію в одній або декількох
частотних смугах. В кінці 80х — на початку 90х років з’явилися
слухові апарати з цифровим програмуванням. Це дало змогу збільши
ти кількість параметрів для налагодження, але не вирішило пробле
ми наявності власного шуму аналогового підсилювача та значного
спотворення звуку, особливо при великому акустичному підсиленні.
Всі ці недоліки аналогових слухових апаратів були основною пере
шкодою для досягнення високої розбірливості мовлення, і в результаті
апарати не задовольняли потреб пацієнтів у спілкуванні, особливо
у випадках сенсоневральної втрати слуху з підвищеними порогами
дискомфорту та вузьким динамічним діапазоном слуху.
Цифрова обробка звуку має ряд переваг порівняно з аналоговою.
Перш за все, це формування будьякої амплітудночастотної характе
ристики слухового апарата, відповідно до індивідуальної аудіогра
ми пацієнта. Багатополосна компресія звукового сигналу розділяє
вхідний сигнал на частотні смуги, у кожній з яких можна застосо
вувати індивідуальні параметри обробки, максимальне підсилення
та вихідний рівень звуку, що дозволяє для кожного пацієнта най
кращим чином відтворити широкий діапазон навколишніх звуків
у звуженому динамічному діапазоні залишкового слуху. Цей метод
так і називається — застосовується у більшості цифрових слухових
апаратів. Кількість частотних смуг визначається індивідуальними
характеристиками, але при цьому необхідно враховувати співвідно
шення потужних низькочастотних та слабких високочастотних
складових мовлення. Оскільки при сенсоневральній втраті слуху
в більшості пацієнтів потерпає, у першу чергу, сприйняття високо
частотних звуків, для них необхідно вибирати спеціальні парамет
ри компресії. Крім того, в цих випадках виникає так зване висхідне
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поширення маскування, яке полягає в тому, що слабкі високочас
тотні звуки, здебільшого приголосні, маскуються потужними низь
кочастотними (голосні звуки). Це призводить до сприймання слів як
послідовності голосних звуків, без приголосних, що значно знижує
розбірливість мовлення. Така особливість зумовлює необхідність
застосування різних алгоритмів обробки голосних та приголосних
звуків мови для підвищення чіткості сприймання приголосних звуків
та «пом’якшення» голосних. Цей алгоритм називається «адаптивне
пристосування мовлення» і застосовується тільки в цифрових слу
хових апаратах DigiFocus фірми Отікон. У Норвегії на замовлення
уряду були проведені дослідження, покликані визначити, які алго
ритми обробки звуку та які слухові апарати найкраще відповідають
потребам людей з вадами слуху. Для досліджень були застосовані
аналогові лінійні, цифрові слухові апарати з компресією широкого
динамічного діапазону та цифрові слухові апарати DigiFocus з алго
ритмом адаптивного пристосування мовлення.

172

Новітні хімічні технології
та матеріали майбутнього

Підсекція 13.3

ПІДСЕКЦІЯ 13.3
НОВІТНІ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА МАТЕРІАЛИ МАЙБУТНЬОГО

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ
ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ
НА КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
ПОЛИБОРАСИЛОКСАНОВ
В ПРОЦЕССЕ ЗОЛЬ,ГЕЛЬ СИНТЕЗА
А. А. Авраменко,
VІ курс, группа ХТ"61(М),
специальность «Химическая технология тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов»,
Институт инженерно"технологический Университета «Украина»,
г. Киев, конт. тел. (044) 424"94"33
В. С. Клименко, канд. техн. наук, доцент, научный руководитель

В исследованиях структурной организации твердых материалов на
нанометровом уровне важное место принадлежит зольгель процессу.
При конструировании наноматериалов и наносистем этот метод
обладает многими практически важными преимуществами. Тем не
менее, зольгелевые системы многофакторны и термодинамически
неустойчивы, а формирование нанодисперсной фазы в них происхо
дит вдали от состояния равновесия и очень трудно прогнозируется.
Оптимизация синтеза наноматериалов из таких систем требует накоп
ления и анализа значительного массива экспериментальных данных.
Возможность управления процессом формирования конечной
(кристаллической) структуры нанопродуктов ранее изучена нами на
примере образования аморфного кремнезема и некоторых полиме
таллосилоксанов путем изменения одного из параметров процесса —
природы органического растворителя в процессе зольгель синтеза.
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Высокая структурная чувствительность к изменению практически
всех параметров синтеза и последующей переработки позволяет нам
рекомендовать полисилоксановые системы как весьма удобные мо
дели для изучения процессов направленной кристаллизации.
Продолжая исследования в этом направлении, мы в качестве
гетероатома в гетеросилоксановых системах избрали бор. Этот эле
мент был выбран изза его известных прикладных свойств в анало
гичных системах, ранее полученных методами классического вы
сокотемпературного синтеза.
Нами исследовано влияние природы смешивающегося с водой
органического растворителя на состав, структуру и кристаллизацию
полиборасилоксанов (ПБС), образующихся при гидролитической
полисоконденсации тетраэтоксисилана с борной кислотой в усло
виях основного (NH4OH) катализа.
Исходные реагенты: частично гидролизованный тетраэтокси
силан (промышленный этилсиликат40 или ЭС) и борная кислота.
В качестве смешивающегося с водой органического растворите
ля использовались — ацетон (Me2CO), метилэтилкетон (MeCOEt),
2пропанол (Me2CHOH), 2этоксиэтанол (EtOCH2CH2OH), а также
диметилформамид (ДМФА, Me2NCH=O). Молярное соотношение
(ЭС): вода: растворитель составляло 1:8:12. Процесс проводился при
35 °С в течение 1ч. Конечные продукты зольгель синтеза высушива
ли до состояния ксерогеля в течение 30 часов при 120±0,5 °С. Далее
они исследовались методами ИКспектроскопии (спектрофотометр
Spekord IR75, таблетки с KBr) и рентгенофазового анализа (ДРОН3,
порошковый метод). Сорбционное водопоглощение ксерогелей опре
делялось после их экспозиции при 98% влажности в течение 7 суток.
При получении полиборасилоксанов зольгель методом из этил
силиката и борной кислоты направление дальнейших превращений
первоначально образующихся ксерогелей при высоких температурах
определяет природа используемого органического растворителя.
Термообработка полибораалкоксисилоксановых ксерогелей при
900 °С в течении 3,5 ч приводит преимущественно к образованию
кварцевой фазы. Влияние природы органического растворителя на
степень кристаллизации полиборасилоксанов уменьшается в ряду:
Me2CHOH > МеCOEt > Me2NCH=O > Мe2CO > EtOCH2CH2OH,
и определяется нуклеофильностью, электрофильностью и молеку
лярным объемом растворителя.
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СТАН ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ МІЖФАЗНОЇ МЕЖІ
ДІЕЛЕКТРИК,РОЗПЛАВ
О. М. Бійчук,
VІ курс, група ХТ"61(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих
та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
А. І. Габ, канд. хім. наук, доцент, науковий керівник

Створення якісного абразивного інструменту з тривалим тер
міном експлуатації неможливе без знання особливостей хімічної
поведінки НТМ в різних агрегатних середовищах. Найбільш де
тально питання взаємодії розглянуте для алмазу стосовно його га
зофазного окиснення та рідкофазної (мінеральними кислотами)
обробки. Досить детально вивчена взаємодія кубічного нітриду бо
ру та нітриду алюмінію з рідкими (водними розчинами мінеральних
кислот і лугів) та газовими середовищами.
Процеси взаємодії діелектричних матеріалів з розплавами ви
світлені значно гірше. Так, з літератури, присвяченої властивостям
алмазу, привертають увагу роботи щодо об’єктів кубічного нітриду
бору та нітриду алюмінію.
Основна увага приділялася вивченню окиснення алмазу в роз
плавлених гідроксидах і карбонатах лужних металів. Зазначено, що
розчинення алмазу в цих розплавах не спостерігається при відсут
ності окисника, а втрату маси алмазу можна пояснити дією слідів
вільного кисню, який дифундує через розплав в умовах, де не виклю
чений доступ повітря. Треба відзначити, що крім кисню окисниками
можуть бути перегріта водяна пара і вуглекислий газ. Цікаво, що во
дяна пара, додана до кисню, є інгібітором окиснення. Самі ж роз
плави гідроксидів і карбонатів лужних металів каталізують процес
окиснення.
Також вивчається каталітична активність іонів різних елементів
у цих розплавах. Зазначена властивість вивчалася в розплавах окси
ду бору чи бури при окисненні алмазу водяною парою та вуглекис
лим газом.
На особливу увагу заслуговують дослідні роботи, присвячені
взаємодії кубічного нітриду бору з розплавами оксидів металів. Тер
модинамічні розрахунки, виконані в них, підтверджені даними
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експериментальних досліджень взаємодії cBN із стеклами системи
PbOB2O3ZnOSiO2 i з B2O3 при різних температурах з інтерпрета
цією одержаних результатів за допомогою вимірювання крайового
кута змочування та ІЧспектрів поглинання. Відзначено, що кубіч
ний нітрид бору практично повністю розкладається NaOH при
973К, а інертність cBN до розплавленого кріоліту.
Результати досліджень взаємодії нітриду алюмінію з деякими
тугоплавкими металами та їх сполуками виявили його інертність до
оксидів алюмінію, берилію, скандію при 1673–2073К, взаємодію
з ніобієм і танталом при 1673К з утворенням алюмінідів та нітридів
цих металів, взаємодію з молібденом і вольфрамом при 1873К
з утворенням алюмінідів цих металів, взаємодію з оксидами магнію
та цирконію з утворенням фази MgAl2O4 та Al2O3 i ZrO2 відповідно.
Нітрид алюмінію не діє розплавлений алюміній (до 2273К), мідь (до
1473К), галій (до 1573К), B2O3 (до 1673К). AlN стійкий у суміші роз
плавленого кріоліту й алюмінію, не взаємодіє з розплавом NaCl +
+ BaCl2, активно реагує з базальтом (1673К) та мідним штейном
(1573К), слабкіше — з нікелевим штейном (1493К) та мідним шла
ком (1573К), стійкий по відношенню до багатьох напівпровідників
(зокрема GaAs), а також графіту, молібдену і вольфраму.

ОСАДЖЕННЯ МОЛІБДЕНОВИХ ПОРОШКІВ
І ПОКРИВІВ З ВОЛЬФРАМАТНО,МОЛІБДАТНИХ
РОЗПЛАВІВ
С. В. Богословець,
VІІ курс, група ЗХТ"71(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих
та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
В. В. Малишев, д"р техн. наук, професор, науковий керівник

Досліджено вплив на склад і структуру катодних осадів конце
нтрації МоО3, температури, катодної густини струму, тривалості
електролізу, підібрані оптимальні параметри реверсного режиму
осадження покривів. Фаза молібдену осаджується, якщо концент
рація МоО3 у розплаві Na2WO4 не перевищує 5 mol.%. При великих
концентраціях оксиду молібдену (VI) на дифрактограмах виявлено
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нижчі оксиди молібдену і молібденові бронзи. Суцільні покриви мо
лібдену отримані при 800–950 °С і густині струму до 0,5 А/сm2. Чим ви
ще температура, тим більший розмір зерна в осаді. Однак при 800 °С
можна одержати лише тонкі (до 10 m) шари молібдену, при цьому
погіршується міцність зчеплення осаду з основою. При температурах
нижче 800 °С і густині струму вище 0,5 А/сm2 утворюються високодис
персні порошкові осади молібдену з питомою поверхнею до 30 m2/g.
Вивчення впливу катодної густини струму і тривалості електро
лізу, підбір струмових параметрів реверсного режиму осадження
здійснювали для електроліту Na2WO4 — 5 mol.% МоО3. Добре зчеп
лені, рівномірні абсолютно безпористі покриви при 900 °С отримані
при густині струму 0,01…0,10 А/сm2. У початковий період осадження
чим вища густина струму, тим менші кристаліти в осаді. Однак при
великій густині струму (понад 0,10 А/сm2) спостерігається помітне
збільшення розмірів зерен, що супроводжується збільшенням
амплітуди шорсткості. Це призводить до прогресуючого росту окре
мих виступів, перетворення їх у дендрити, що екранують поверхню,
перешкоджають подальшому росту покриву. При густині струму
більше 0,10 А/сm2 шорсткість покриву знижується, що, очевидно,
обумовлено значним погіршенням його зчеплення з основою. При
густині струму менше 0,01 А/сm2 швидкість корозії основи переви
щує швидкість осадження, внаслідок чого не утворюються добре
зчеплені покриви.
Швидкість осадження молібдену в досліджуваному інтервалі гус
тини струму становить 10…35 m/h, вихід молібдену у вигляді пок
риву за струмом — до 80%. З ростом тривалості електролізу вихід за
струмом зменшується. Суцільні, добре зчеплені з основою покриви
молібдену отримані на графіті, нікелі, міді, молібдені, вольфрамі,
машинобудівних (конструкційних), жаростійких, інструментальних
сталях, твердих сплавах, азотованому та нікельованому титані.
Мікроскопічне і профілометричне дослідження осаду показу
ють, що в міру потовщення покриву змінюється структура його по
верхні. З дрібнокристалічного, відносно рівномірного за розмірами
зерен осад поступово стає більш грубим. Великокристалічну струк
туру покривів, що утворюються, намагалися здрібнити шляхом засто
сування реверсного режиму ведення електролізу. Відношення τk:τa
змінювали в межах 20…40, тривалість анодного періоду — 0,5…2,0 s,
густина анодного струму — 0,15…0,50А/сm2. Оптимальними пара
метрами реверсного режиму для даного електроліту при 900 °С є:
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τk = 20, τa = 0,5…1,0 s; ik = 0,08 – 0,10, ia = 0,15 – 0,30 А/сm2. У резуль
таті на катоді отримані порівняно гладкі осади товщиною до 100 m.
Відсутність відшаровування покривів при цих випробуваннях
є непрямим доказом високої міцності зчеплення. Пористість покри
вів визначали методом накладення на досліджувану поверхню зразків
сталі 3 і сталі 45, покритих молібденом, фільтрувального паперу,
просоченого розчином такого складу (g/l): K3[Fe(CN)6] — 10, NaCl —
20. Тривалість випробування становила 5 min. Середня кількість
пор на 100 сm2 поверхні при оптимальних режимах нанесення була
звичайно 5–6. За оцінковими стандартами, це найвищий бал, який
характеризується площею пор 0,0…0,1%. Отримані результати свід
чать про практичну безпористість покривів. Мікротвердість покри
ву молібдену не змінюється за товщиною покриву і становить
180…190 kg/mm2.

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ
ВЗАЄМОДІЙ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ
З КИСНЕВМІСНИМИ СПОЛУКАМИ ЕЛЕМЕНТІВ
IV–VI ГРУП ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ
В. М. Дворнік,
VІ курс, група ХТ"61(М), спеціальність «Хімічна технологія тугоплав"
ких неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
А. І. Габ, канд. хім. наук, доцент, науковий керівник

При знаходженні вільної енергії Гіббса реакцій за участю кубічно
го нітриду бору розглядали лише процеси з утворенням газоподіб
ного азоту, оскільки утворення оксидів азоту (N2O, NO, NO2, N2O3,
o
і навіть N2O4) є енергетично невигідним процесом (Gf > 0). Проведені
o
нами обчислення ∆GТ реакцій з участю кубічного нітриду бору по
казали, що найбільш енергетично вигідним процесом буде окис
нення цього діелектрика до газоподібного азоту і метаборату натрію
(або оксиду бору). Відновлення сполуки елемента VI групи в основ
ному буде відбуватись до виділення цього елемента у вільному стані
або у вигляді оксиду проміжної валентності.
Кубічний нітрид бору повинен поводити себе значно активніше
за алмаз і взаємодіяти з усіма розглянутими сполуками. Найменш
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бору з кисневмісними сполуками елементів IV та VI груп періодичної системи
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активними окисниками для нього є вольфрамат, молібдат і дивольф
рамат натрію, що видно з побудованого для сВN ряду окисників
при 1000 К (за даними табл.): Na2W2O7, Na2WO4, CO2, Na2CO3, WO3,
Na2MoO4, Na2SO4, Na2Mo2O7, MoO3, Na2CrO4, SO3, CrO3.

DISTRIBUTION OF CHARGES
ON DIFFERENT SUBSTANCES INTERFACE
(РОЗПОДІЛ ЗАРЯДІВ
НА ГРАНИЦІ РЕЧОВИН РІЗНОЇ ПРИРОДИ)
A. П. Жук,
IV курс, група ІЕБ"406, спеціальність «Біотехнологія»,
Національний авіаційний університет, к. тел. (063) 354"34"17
О. М. Зубченко, канд. техн. наук, доцент, науковий керівник

Уявлення про дискретний розподіл надлишкових зарядів на по
верхні електрода зумовлює якісно нову структуру електричного поля
поблизу поверхні електрода та дозволяє пояснити перехід електронів
через границю розподілу електроддіелектрик в слабких зовнішніх
полях, і цей перехід є процесом обміну електронами між іонами по
верхні електрода та адсорбованим шаром часток діелектрика, що зна
ходиться в квазітвердому або твердому стані. В даній роботі розгляну
тий дискретний розподіл надлишкових зарядів на поверхні електрода
та особливості електричного поля поблизу поверхні електрода.
A number of the physical phenomena (electroconvective motion of
liquid dielectrics, dependence of flow on tension and duration of techno
logical process, electric cleaning of dielectric liquids, electricgas clea
ning, etc.) which take place at relatively weak electric fields, are associated
with formation of excess volume electric charges moving in the electric
field of electrodes.
Naturally, it would be considered that excess charges in dielectrics are
formed by electron transfer through the electrodedielectric interface.
However, at weak electric fields, according to classical mechanics, such
transfer of low energy electrons is impossible, and according to quantum
mechanics, the probability of electron transfer due to tunneling effect is
very small.
Previous research has shown that the phenomena studied in liquid
dielectrics (electroconvective motion, dependence current intensity on the
voltage) can be explained only by such concentration of excess charges in
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interelectrode space, which cannot be provided by the ionization processes
such as thermal ionization, impact ionization, electrolytic dissociation,
photoionization. Based on this data it was made the conclusion that spe
cial (nonthermal) nature of ionization in the liquids under investigation
causes the appearance of very large volume electric charges, volume forces
and pressure. The charges grow in direct proportion to applied voltage,
and force and pressure — even in proportion to its square. By confirming
the similarity of these dependencies in liquid and solid dielectrics with
similar dependencies in electrolytes, it was shown that solid and liquid
dielectrics have ionic conductivity.
Since the electrochemical reactions occur at electrodesolution inter
face, the problem of the elementary act of electrochemical reaction is
reduced to the problem of electron transition through the electrodesolu
tion interface, and the theory of such transition requires the further deve
lopment as well as the theory of electron transition through the electrode
dielectric interface.
While analyzing the influence of electrode structure on the cathode
emission properties, we have reached the following conclusion: making
perfectly homogeneous macroscopic electrodes is still unfeasible. Used
electrodes are made of massive pieces of metal or represent the layers on
substrate. The structure of such materials is polycrystalline and therefore the
electrode surfaces are the irregular mosaic of different faces of monocrystals
with different orientation with respect to specimen geometric surface.
As the electron work function from different faces has a different value,
inside the electrode the electrons are moving from crystal faces, which
have the smaller work function of electrons, to the crystal faces that have
the greater work function of electrons.
Taking into consideration the corpuscular structure of electricity allowed
to explain the thin structure of excess charges energy field when these charges
are discretely located on the electrode surface, and quantify the features
of the field thin structure.
It is allowed to apply previously developed mechanism of overbarrier
transition of lowenergy (thermal) electrons to explain the transition of
electrons through the electrodedielectric interface, not involving a pure
ly quantum phenomenon — tunneling, to explain the elementary act of
electrochemical reaction, including redox reaction, justify the assumption
made at explaining the process of liquids electrocleaning, and develop
technological methods, that increase the velocity and quality of dielectric
liquids’ electrocleaning to remove the mechanical particles.
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The proposed mechanism of electron transition through the electrode
dielectric interface can be used to explain the formation of electric double
layer, electrization of oil products at pumping and filtration, exoelectron
emission.

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЙ НІТРИДУ
АЛЮМІНІЮ З КИСНЕВМІСНИМИ СПОЛУКАМИ
ЕЛЕМЕНТІВ IV–VI ГРУП ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ
О. М. Ілюченко,
VІ курс, група ХТ"61(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих
та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
А. І. Габ, канд. хім. наук, доцент, науковий керівник

Для кубічного нітриду бору ще в більшій мірі стосується нітриду
алюмінію. Для нього за даними таблиці 1 також складено ряд окисни
ків (при 1000К): Na2WO4, Na2CO3, Na2MoO4, Na2W2O7, CO2, WO3,
Na2SO4, Na2Mo2O7, Na2CrO4, MoO3, SO3, CrO3.
Нескладно побачити, що формально цей ряд мало відрізняєть
ся від аналогічного ряду для алмазу. Але фактично АlN повинен ак
тивно взаємодіяти з усіма наведеними в ряду сполуками, оскільки
o
навіть для реакції цього діелектрика з Na2WO4 ∆G1000K становить
o
–118.09 кДжмоль–1 AlN (див. табл.). Для порівняння: ∆G1000K ана
логічної реакції для алмазу становить 271.05 кДжмоль–1 алмазу.
Слід зазначити, що при взаємодії кубічного нітриду бору та
нітриду алюмінію з вольфраматом, молібдатом та хроматом натрію,
а також з MoO3 та WO3 можуть утворюватися не лише метали у віль
ному стані та їх оксиди, а й нітриди вольфраму, молібдену і хрому
відповідно. З порівняння температурних залежностей стандартних
енергій Гіббса реакцій взаємодії алмазу та нітридів бору й алюмінію
з кисневмісними сполуками елементів VІ групи з періодичної системи
видно, що реакція нітриду алюмінію з оксидами молібдену (VI) та
вольфраму (VI) буде проходити найімовірніше з утворенням нітридів
цих елементів. Вона як реакція, що конкурує з процесом нанесення
покриття певного складу на зерна AlN, ускладнить його гальваніч
ну обробку.
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DEVICE FOR CONTROLLING CHANGE OF CHEMICAL
COMPOSITION AND AMBIENT TEMPERATURE
(ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ
І ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА)
Г. В. Кацалап
IV курс, група 406,
спеціальність «Біотехнологія біологічно активних речовин»,
Національний авіаційний університет, к. тел. (067)"129"68"23
О. М. Зубченко, канд. техн. наук, доцент, науковий керівник

Розглянуто прилад контролю зміни хімічного складу та темпе
ратури зовнішнього середовища. За допомогою математичної моделі
обґрунтовано принцип його дії. Наведено основні значення робо
чих параметрів приладу. Побудовано залежності, які характеризу
ють його роботу.
It should be noted that nowadays there is a very acute issue of eco
nomical and full utilization of energy resources, i.e. oil, gas, coal, which
require special attention to monitoring their condition and chemical
composition change.
For expresscontrol performance of fuel and lubricating materials, oil
and gas, there are used multiple modern devices of foreign and domestic
making.
All analyzers consist of a primary transducer (sensor) and a multi
channel amplitude analyzer (electronic unit).
Meter of ultrasound speed consists of highfrequency generator of elect
ric pulses DD1, which simultaneously generates ultrasonic pulse fluctuations
in the pulses of ultrasound emitters DD2 and DD3. Emitted ultrasonic pul
ses, passing through a controlled medium, are transmitted to the receiver
converters of ultrasound pulses DD4 and DD5 into electrical ones.
Couple of emitter of pulses DD2 and receiverconverter DD4 is located
in an enclosed space with the reference gaseous χr Rr environment.
It is known that the ultrasound velocity deterministically depends on
the substance density; hence, the ultrasound velocity is determined by the
chemical composition of substance, in which it propagates.
First Mendeleyev showed that the density of substance and its chemi
cal composition are closely linked. Consequently, if first to measure the
ultrasound velocity in the standard substance, then perform the similar
measurement in unknown substance, and compare these two velocities, it
can be made the conclusion about compliance of unknown substance
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chemical composition with the chemical composition of the standard
substance.
Problems of the proposed method are that standard substances may
have nonstandard impurity. This will affect the accuracy of identification
method, but the main advantages of the proposed method are the speed
and efficiency during the quality control.
Analysis of chemical composition and temperature can be performed
using ultrasonic sensors simultaneously.
In practice, measuring the ultrasound rate is as follows: at determined
distance L from the acoustic emitter, the acoustic receivertransducer is
installed, and the electronic counter measures the delay time td of
received signal relatively to emitted one:
td = L / ϑd , (1)
where ϑd is ultrasound propagation in medium.
On the other hand td, determined by the counter, is expressed by the
formula:
td = ni Ti, (2)
where: ni — a number of pulses recorded in the counter during the delay
time td; Ti — pulse period of counter filling.
On the ground of (1) and (2) it is easy to obtain:
ϑd = L / ni Ti . (3)
The rate of chemical composition change is determined by the com
puter by comparing the time of delay td1/td2 of ultrasounds in a reference
and controlled mediums, respectively.
The rate of temperature change is also determined by the computer by
measuring the time of delay td1 in the reference medium and taking into
account the influence of chemical composition of the reference medium
χr Rr, i.e.:
T0 = f (td1, χr, Rr).
It is predicted that the device must be portable, low cost, easily of pro
duced and mobile. Its use is expected at the gas station, oil and other
industries, functioning of which is related to oil, fuel and gas for rapid
control of the chemical composition.
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ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ГАЛЬВАНІЧНИХ ПОРОШКІВ
ТА ПОКРИВІВ МОЛІБДЕНУ
ІЗ ГАЛОГЕНІДНО,ОКСИДНИХ РОЗПЛАВІВ
О. В. Кротіков,
VІІ курс, група ЗХТ"71(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
В. В. Малишев, д"р техн. наук, професор, науковий керівник

Молібден у галогенідних розплавах електропозитивний. Потен
ціал його осадження з цих розплавів відносно хлорного електрода
порівняння становить –0,5…–0,8 V. Тому коло основ для молібде
нових покривів дуже обмежене: графіт, метали платинової групи,
золото, срібло. Такі метали, як мідь, нікель, залізо, витісняють мо
лібден з розплаву, і зчеплений покрив не утворюється. У цьому плані
галогеніднооксидні й особливо оксидні розплави мають переваги,
оскільки в них за рахунок утворення міцних кисневих комплексів по
тенціал осадження молібдену зміщується до –1,0…–1,5 і –2,0…–2,5 V
відповідно. Ряд основ при цьому значно розширюється: до вже зга
даних в галогеніднооксидних системах додаються мідь, нікель,
молібден, вольфрам, а в оксидних — залізо і сталі.
Показано можливість одержання порошкоподібного молібдену
електролізом розплаву СаСl2CaMoО4. Вміст СаМоО4 в розплаві —
15…70%, температура електролізу 1000…1050 °С, катодна густина
струму (0,5…5)104 А/m2.
Єкатеринбурзькою школою електрохімії вивчено електрооса
дження молібдену з розплавів хлоридів лужноземельних металів.
Встановлено, що в розплаві CaCl2CaOCaMoO4 за температури
800 °С і катодної густини струму (0,1…10)103 А/m2 на катоді виділяєть
ся оксид молібдену, а за температури 850 °С і вище — суцільні осади
металевого молібдену. На підставі цього дослідження запропоновано
одержувати молібденові покриви на графіті, міді, нікелі, молібдені,
залізі з розплавленого електроліту СаСl2CaOCaMoО4. Електроліз
проводять із застосуванням молібденового анода. Оптимальними
умовами одержання суцільного молібденового покриву є: концент
рація СаМоО4 11,5; СаО 5% (wt.); катодна густина струму 5102 А/m2;
температура 1000 °С. Товщина суцільного покриву — до 100 m.
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Застосування струму змінної полярності дає змогу збільшити товщи
ну покривів у 5…10 разів порівняно з осадженням у режимі постій
ного струму.
Вдосконаленню електроосадження молібдену з розплаву СаСl2
CaOCaMoО4 присвячені подальші дослідження. Пропонується
спосіб гальванодифузійного молібденування нікелю, заліза, сталі,
попередньо нікельованих титанових сплавів, що відрізняється під
вищенням температури до 1050…1100 °С, складом електроліту, який
містить 20 wt.% СаМоО4, застосуванням катодної густини струму
(0,5…5)102 А/m2. Результати досліджень дають змогу припустити,
що виділення молібдену відбувається з електролітів з кислотними
властивостями, що обумовлено присутністю катіонів кальцію.
Київська школа електрохімії всебічно вивчила електроосаджен
ня молібдену з розплавів хлоридів лужних металів. Виявлено факт
виділення щільного осаду молібдену на платиновому електроді з га
логенідних розплавів, які містять MoO3. На електродах з молібдену,
вольфраму, нікелю, міді осади молібдену отримані не були. Поясню
ють це сприятливим впливом утворення інтерметаліду на платині
і, підкреслюючи неясність механізму цього процесу, відносять це
явище до незвичайного для розплавлених солей випадку гетероген
ного каталізу.
Також відмічається, що при електролізі розплавів на основі екві
мольної суміші KClNaCl, що містять допоміжні добавки кисневих
акцепторів NaPO3 чи СаСl2, можливе одержання молібденових по
кривів товщиною до 1 mm з виходом за струмом приблизно 100%. Як
матеріали катодів були випробувані склографіт, молібден, нікель,
графіт, спектрально чисте вугілля, матеріалом анодів служив графіт.
Режим електролізу: температура 700 °С, катодна щільність струму
(0,5…2,5)103 А/m2.
У більш пізніх роботах вивчено електроосадження молібдену
з галогеніднооксидних розплавів KClNaClNa2MoО4NaPO3 і NaCl
Na3AlF6Na2MoO4 (MoO3). У першому електроліті, електроактивні
частки утворюються в результаті кислотноосновних взаємодій.
В хлориднокріолітному електроліті утворення електроактивних
часток відбувається в результаті виникнення оксифторидних комп
лексів. При цьому потенціал виділення молібдену збігається з роз
рахованим значенням за термодинамічними даними.
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СПІВСТАВЛЕННЯ
РЕАКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ
ДОСЛІДЖЕНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ У РОЗПЛАВАХ
А. П. Кулик,
VІ курс, група ХТ"61(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
А. І. Габ, канд. хім. наук, доцент, науковий керівник

Нескладно побачити, що для кожного розглянутого діелектри
ка послідовність сполук в побудованих рядах окисників різна, але
має деякі спільні риси: ряди починаються з карбонату, вольфрама
ту, молібдату, дивольфрамату натрію і закінчуються сполуками ЕО3
(Е = Mo, S, Cr). За зростанням реакційної здатності розглянутих
діелектриків за даними за попередніми дослідженнями реакційної
здатності алмазу, кубічного нітриду бора та нітриду алюмінію з іон
ними розплавами різного складу складено ряд:
Зростання реакційної здатності
алмаз < кубічний нітрид бору < нітрид алюмінію
Зростання ступеню іонності хімічного зв’язку
Причому такий же ряд для цих сполук можна записати за зрос
танням ступеню іонності зв’язку від ковалентного неполярного
(алмаз) через стан з невеликою часткою іонного зв’язку (22%
у кубічного нітриду бору) до сполуки із значною часткою іонного
зв’язку (43% у нітриду алюмінію) (див. табл. 1).
Ступінь іонності зв’язку діелектриків був обчислений з вико
ристанням різниці електронегативностей елементів, що входять до
їх складу. Так, для кубічного нітриду бору вона становить 0,5, що від
повідає ступеню іонності зв’язку ВN 22%; для нітриду алюмінію —
1,5, що відповідає ступеню іонності зв’язку AlN 34%. Співпадіння
двох складених нами рядів не є випадковим, воно свідчить про те,
що підвищення полярності зв’язку в кристалі полегшує їх взаємодію
з іонними розплавами.
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Таблиця — Структурні властивості досліджуваних діелектриків
Речовина

Сингонія

Параметри комірки,

С (алмаз)

кубічна

βBN

кубічна

AlN

гексагональ
на

a = 3,56688 +
+ –0,00009 [74]
а = 3,6155
+ –0,0005 [74]
а = 3,10 – 3,13
с = 4,93 – 4,98
с/а = 1,600 [74]

Тип хімічного

Ступінь іонності

зв’язку

зв’язку, %

Ковалентний
неполярний
Ковалентний
полярний
Ковалентний
полярний

—
22 [5]
43

МАЙБУТНЄ ЗА НАНОТЕХНОЛОГІЯМИ
Є. П. Левицький,
VІ курс, група ХТ"61(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
В. В. Малишев, д"р техн. наук, професор, науковий керівник

У даний час світова спільнота живе в очікуванні чергового тех
нологічного прориву, пов’язаного з розвитком і вивченням техно
логії із вищим ступенем застосування перспективних наукових роз
робок. Основні надії, при цьому, пов’язані з нанотехнологією — це
технологія, що оперує структурами із розмірами порядку наномет
ра. В даний час ця галузь потужно розвивається в трьох напрямах:
виготовлення електронних схем (у тому числі і об’ємних) з актив
ними елементами, розміри яких порівнянні з розмірами одиничних
молекул або атомів; розробка і виготовлення наномашин, тобто ме
ханізмів та роботів розміром з молекулу; безпосередня маніпуляція
атомами і молекулами та складання із них мікроконструкцій.
Нанотехнології ще перебувають у стадії початкового розвитку,
проте, вже зараз можливостей існуючих технологій досить, щоб спо
рудити із декількох молекул деякі прості механізми, які, керуючись
сигналами, що управляють ззовні (акустичними, електромагнітними
та ін.), зможуть маніпулювати іншими молекулами і створювати собі
подібні пристрої або складніші механізми. Ті, у свою чергу, зможуть
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виготовити ще складніші пристрої і так далі. Врештірешт, цей екс
поненціальний процес приведе до створення молекулярних роботів —
механізмів, порівнянних за розмірами із крупною молекулою, що
володіють власним убудованим комп’ютером. У виготовленні таких
нанокомп’ютерів немає нічого фантастичного, активні електронні
елементи таких розмірів вже отримані в лабораторних умовах.
Природно, що в очікуванні певних надій, пов’язаних із застосу
ванням принципово нового підходу до технології, світові інвестиції
в цю галузь постійно збільшуються. Треба відмітити, що останніми
роками створено понад 16.000 «нанокомпаній», і кількість цих компа
ній постійно зростає. На це ще накладається розчарування, пов’язане
з бумом у розвитку компаній в галузі інформаційних технологій, які
стрімко розвивалися в 90і роки, лавиноподібно нарощуючи рівень
капіталізації, а потім багато хто з них зазнав краху. Разом з цим, роз
робки в галузі наноматеріалів, наноінструментів, наноелектроніки
і нанобіотехнології вже починають приносити комерційну віддачу.
Провідні країни світу давно оцінили інноваційний потенціал на
нотехнологій і створили відповідні національні програми. На долю
США нині припадає приблизно третина всіх світових інвестицій
у нанотехнології. Інші головні гравці на цьому полі — Європейсь
кий Союз (приблизно 15%) і Японія (20%). Дослідження в цій сфері
активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Ка
наді, Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі і Тайвані. Якщо
в 2000 році сумарні витрати країн світу на подібні дослідження стано
вили приблизно $800 млн., то вже в 2001 році вони збільшилися удвічі,
і це зростання відбувається лавиноподібно. На думку експертів, для
того, щоб нанотехнології стали реальністю, щорічно необхідно ви
трачати не менше $1 трлн. За прогнозами Національної Ініціативи
в галузі нанотехнології США, розвиток нанотехнологій через 10–15 ро
ків дозволить створити нову галузь економіки з оборотом в $15 млрд.
і, приблизно, 2 млн. робочих місць. У 2001–2006 рр. центри нано
технологій створені в Німеччині, Франції, Італії. Особливе місце
займає Китай. Над розвитком нанотехнологій там працює більше
800 фірм і понад 100 науководослідницьких інститутів. Проте, Ук
раїна в цьому напрямі значно відстає від технологічно розвинених
країн, причому, відставання носить не технологічний, а інтелектуаль
ний характер. Дійсно, налагодження виробництва шляхом залучення
зарубіжних інвестицій і створення нових підприємств не вирішує
проблем у розвитку суспільства, зводячи країну просто до джерела
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дешевої робочої сили. Необхідно, перш за все, розвивати освіту в цій
галузі, підвищувати рівень підготовки інженерних кадрів, чим завжди
славилася наша країна. Через це, підготовка інженерних кадрів по
винна кардинально якісно змінитися.

ТЕРМОГРАВІМЕТРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ
ВЗАЄМОДІЇ НІТРИДНИХ МАТЕРІАЛІВ
З ІОННИМИ РОЗПЛАВАМИ
О. В. Масленко,
VІ курс, група ХТ"61(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
А. І. Габ, канд. хім. наук, доцент, науковий керівник

Дослідження проводилися в ІЗНХ НАНУ за допомогою дерива
тографа Q1500D системи F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey. Знімали тер
могравіметричні криві (ТА, ДТА, ТГ, ДТГ) при нагріванні зразка від
283К до 1273К. Експерименти проводили на повітрі, як еталонну
речовину використовували αAl2O3, попередньо прожарену при
1573К. Термогравіметричне вивчення поведінки нітридних мате
ріалів (сBN КР (250/200) і AlN (500/400)) у розплавах на основі
Na2WO4 було проведене для встановлення реакцій, за якими дійсно
відбуваються перетворення. Для правомірної інтерпретації резуль
татів термогравіметричних досліджень нами проведена зйомка
відповідних кривих як для окремих реагентів (cBN, AlN, Na2WO4
i сумішей Na2WO4xWO3 (x = 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 моль%), так і для
реакційних сумішей (Y + Na2WO4xWO3 (Y = сBN, AlN; x = 0, 1, 5,
10, 20, 30, 40, 50 моль%)), причому концентрація діелектрика ста
новила 80 моль% при х = 0 та 65 моль% в решті випадках.
Термогравіметричне дослідження показало, що для кубічного
нітриду бору до 1273К не спостерігалися втрати маси. Для нітриду
алюмінію процес активного окиснення починається з 1123К за ре
акцією: 4AlN + 3O2 = 2Al2O3 + 2N2. Cпостерігалося збільшення маси
нітриду алюмінію на 0,67%. Воно, ймовірно, пов’язано з тим, що ма
са утвореного оксиду алюмінію компенсує витрату AlN на реакцію
окиснення та втрату маси системи за рахунок виділення азоту. На
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термогравіграмах (криві ТА, ДТА) сумішей (сольова система + нітрид)
спостерігалися лише піки, які відповідають поліморфному пере
творенню (862+3К) вольфрамату натрію та плавленню вольфрамату
(969+2К) і дивольфрамату (1013+5К) натрію. Зміни маси зазначе
ної системи (криві ТГ, ДТГ) були практично відсутні.
Наведені типові термогравіметричні криві системи нітрид (алю
мінію чи бору) — розплав Na2WO4хWO3 (в даному разі х = 50 моль.%).
В вольфраматному розплаві для сBN термогравіграми показують
відсутність зміни маси і термічних ефектів, спричинених взаємо
дією компонентів реакційної суміші. На основі цього та результатів
рентгенофазового аналізу відмитого порошку кубічного нітриду
бору можна зробити висновок про відсутність взаємодії компо
нентів суміші. При введенні у вольфраматний розплав до 50 моль%
оксиду вольфраму (VI) встановлено, що кубічний нітрид бору є інерт
ним до дії такого розплаву.
Аналогічні дослідження з нітридом алюмінію виявили істотну
відмінність в його хімічній поведінці в порівнянні з cBN. Продукт
взаємодії AlN з системою Na2WO4хWO3 визначається концент
рацією оксиду вольфраму (VI). Дослідження поведінки АlN після
контакту з чисто вольфраматним розплавом виявили збільшення ма
си цього діелектрика на 3,32%, але ніяких змін його фазового складу
(за даними рентгенофазового аналізу) не спостерігалось. Можливо,
це пов’язано з межами чутливості методу (5%). При додаванні
1–5 моль.% WO3 крім піків АlN на рентгенограмі видно слабкі піки
вольфраму (<5%). При введенні у вольфраматний розплав
10–20 моль.% WO3 утворюється нітрид вольфраму W2N. При дода
ванні 30–50 моль.% оксиду вольфраму (VI) утворюються вольфра
мові бронзи складу NaWO3. При всіх зазначених процесах відбу
вається розчинення AlN в розплаві, що підтверджено виявленням
іонів алюмінію за допомогою атомноабсорбційного аналізу в роз
чині, утвореному при відмиванні нітриду алюмінію від солей після
зняття термогравіграм. Припускається, що форма існування цих
іонів NaAlO2 через лужне середовище розплаву.
Атомноабсорбційний аналіз виконували в ІЗНХ НАНУ на атом
ноабсорбційному спектрофотометрі PYE UNICAM SP9, одним
з блоків якого є комп’ютер, що дозволяє одержувати концентрацію
іонів знаходжуваного елементу в мгл–1. За довжиною хвилі світла, яке
поглиналось за допомогою однієї з 4х ламп з порожнинним катодом
HCl, визначалась концентрація іонів даного елемента в розчині.
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ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ГАЛЬВАНІЧНИХ ПОРОШКІВ
ТА ПОКРИВІВ МОЛІБДЕНУ ІЗ РОЗПЛАВІВ
НА ОСНОВІ ВОЛЬФРАМАТІВ, МОЛІБДАТІВ, БОРАТІВ,
ФОСФАТІВ І СИЛІКАТІВ ЛУЖНИХ
І ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ
Р. Г. Рокочий,
VІІ курс, група ЗХТ"71(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
В. В. Малишев, д"р техн. наук, професор, науковий керівник

Кисневмісні сполуки важкоплавких металів, зокрема молібдену
і вольфраму, привертають увагу дослідників перспективою прямого
електролізу. Останнім часом молібдатні та вольфраматні розплави
все ширше використовують як розчинники для одержання не тіль
ки важкоплавких металів, але й інших важких і кольорових металів
та їх сполук. Одними з перших електроліз розплавів молібдатів
і вольфраматів лужних і лужноземельних металів здійснили Шейб
лер і ВанЛімпт. За їх даними, при електролізі розплавів молібдатів
і вольфраматів натрію, калію, кальцію, стронцію, барію осаджу
ються молібденові і вольфрамові бронзи відповідних металів. Ще
в 1925 р. ВанЛімпт з розплавів вольфраматів лужних металів з добав
ками оксиду вольфраму (VI) одержав суцільні шари вольфраму.
Систематичні дослідження електролізу молібдатних і вольфра
матних розплавів були проведені лише останнім часом Барабошкі
ним зі співробітниками. Знайдені області виділення бронз, оксиду
металу (IV) і металів з вольфраматних і молібдатних розплавів. Уста
новлено, що склад катодних продуктів в основному визначається
складом розплаву та температурою і значно менше — катодною гус
тиною струму. При електролізі розплавів Ме2WO4 (Ме — Li, Na, K)
з добавками WO3 і МоО3 отримані вольфраммолібденові сплави
в усьому інтервалі складів. Вміст молібдену в них визначався спів
відношенням концентрацій WO3 і МоО3 у розплаві.
Для здрібнення великокристалічної структури і згладжування оса
ду при його нарощуванні досліджено вплив пасивуючої добавки —
СО2 в атмосфері над ванною і нестаціонарних режимів ведення
електролізу.
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Утворення електроактивних димолібдатіонів у розплавах
Ме2WO4MoО3 (Me Li, Na, K) підтверджується і більш пізніми до
слідженнями, в яких чітко розмежовані області виділення молібде
ну, його діоксиду чи бронз, залежно від катіонного складу розплаву
і температури. Описано застосування нестаціонарних струмових
режимів ведення електролізу в цих розплавах з метою одержання
осадів товщиною більше 1 mm. Різний катіонний склад вольфрамат
номолібдатних розплавів, можна задати додаванням у них моліб
датів чи вольфраматів хлоридів різних лужних і лужноземельних
металів. Переконливо показано, що при збільшенні питомого заряду
катіона потенціал процесу електровідновлення молібдену (вольф
раму) зміщується в позитивну область (так, при переході від катіона
Na+ до Al3+ зсув становить близько 1,0 V).
Найбільш придатними розчинниками для молібдатів лужних
і лужноземельних металів, оксиду і сульфіду молібдену, як показа
ли експериментальні дані, є борати, фосфати і силікати лужних ме
талів. Молібден можна виділити з розплаву, що містить (wt. %):
Na4P2O7 — 41,6; NaCl — 33,3; Na2B4O7 — 16,7; і MoО3 — 8,4 за тем
ператури 950…1050 °С і катодної густини струму (0,2–2,8)104 А/m2.
Матеріал анода — графіт, нітрид чи карбід кремнію. Метал осаджу
вали на графітові, залізні та молібденові стержні.
Про можливість електровиділення молібдену з тетраборатнохло
риднофторидних і дифосфатнохлориднофторидних розплавів
з добавками оксиду молібдену (VI). Вміст молібдену в електроліті
5…60%. Якщо він не перевищує 60%, виділяються молібденові
бронзи. За показника менше 5% значно зростає співосадження до
мішок. Оптимальна температура процесу 1000 °С, катодна густина
струму (0,05…3)104 А/m2. Анодом і контейнером для розплаву слу
жив графітовий тигель, катодом — графітовий стержень.
Великокристалічний молібден можна виділити з розплавленої
суміші NaBO2LiBO2Na2MoО4Li2MoО4MoO3 за температури
900 °С і катодної густини струму (5…7)10–2 А/сm2. Для проведення
процесу потрібне захисне газове середовище. Щільний, добре зчеп
лений з основою молібденовий покрив товщиною до 300 m можна
виділити з електроліту такого складу: (wt. %): NaBO2 — 55,5; LiBO2 —
41,9; Na2MoO4 — 1,0; Li2MoO4 — 0,9; MoO3 — 0,7. Температура про
цесу 900 °С, катодна густина струму (2…4)102 А/m2. Молібденові
покриви були отримані на графіті, міді, нікелі, ніхромі, нержав
ній сталі.
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Вивчали процес відновлення МоО3 в електроліті, що містить хло
рид, фторид, дифосфат і тетраборат натрію. Оптимальні умови одер
жання молібдену: концентрація 4…8%, температура 1000 °С, катодна
густина струму 1,2 ⋅ 104 А/m2.
Описано електроліз оксиду молібдену МоО3, розчиненого в роз
плаві галогенідних і фосфатних солей. Оптимальний склад елект
роліту (wt. %): NaF — 13, NaCl — 23, NaPO3 — 51, MoO3 — 12, тем
пература 950…1000 °С, густина струму (5…7)103 А/m2. Осадження
здійснювали на молібденовий прут. Вихід за струмом — 95%.
Аналіз експериментальних робіт показує, що введення в елект
роліт боратів, фосфатів, силікатів лужних металів звичайно призво
дить до забруднення осадів. При роботі з цими електролітами ви
никають труднощі з підбором матеріалу контейнера і відмиванням
осадів. Узагальнені умови (з розплавлених систем) одержання су
цільних осадів молібдену з різних систем і їх властивості.

КОРОЗІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛМАЗІВ
І КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ
В РОЗПЛАВАХ РІЗНОГО СКЛАДУ
О. О. Романченко,
VІ курс, група ХТ"61(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
А. І. Габ, канд. хім. наук, доцент, науковий керівник

Корозія вивчалася методом тривалої витримки зразка. Дослі
дження проводили таким чином: порошок діелектрика уміщували
в контейнер з платинової сітки, який за допомогою платинової
дротини опускали в розплав і витримували в ньому протягом двох
годин при температурі 1123К. Після витримки зразка визначали
його фазовий склад за допомогою рентгенофазового аналізу та змі
ну маси.
Результати досліджень корозії синтетичного алмазу АС 15
(315/250) і АС 32 (160/125), кубічного нітриду бору КР (250/200), ніт
риду алюмінію (500/400) в розплавленій еквімольній суміші хлоридів
калію і натрію в атмосфері аргону і на повітрі не виявили змін маси
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й фазового складу цих діелектриків. При введенні в цей розплав
вольфрамату (молібдату) натрію (до 50 моль.%) спостерігається не
значна втрата маси для алмазу й кубічного нітриду бору (до 1 мас.%)
при доступі кисню повітря, але при аналогічних дослідженнях в інерт
ній атмосфері (Ar) ніяких змін маси й фазового складу цих діелектри
ків не помічено. При дослідженнях нітриду алюмінію в цьому розплаві
спостерігалось деяке збільшення маси (до 1%) цього діелектрика, хоча
рентгенофазовим аналізом ніяких змін не зафіксовано.
При барботуванні через розплав NaClKCl (1:1) вуглекислого
газу (швидкість пропускання газу 400 млгод–1) під час корозійних до
сліджень не спостерігалося практично ніяких змін маси для алмазу
й кубічного нітриду бору, але відзначалося незначне збільшення
маси для нітриду алюмінію (2,3%). Вивчення корозії алмазу в сис
темі NaClKClCO2 (Р(СО2)= 1,47 МПа) виявило, що масові втрати
цього діелектрика за 9 годин витримки складали 3%. Взаємодія
відбувається за рівнянням: Салмаз + СО2 = 2СО. Струми корозії при
стаціонарному потенціалі становили 210–4 мАсм–2, швидкість корозії
дорівнювала 2,4 ⋅ 10–5 гсм–2год–1.
У розплавах вольфрамату і молібдату натрію в інертній атмосфері
(Аr) змін маси й фазового складу алмазу й кубічного нітриду бору не
помічено. Проте спостерігалась корозія алмазу (АС15 400/315) в цьо
му розплаві, вона складала 0,4–0,5 гм2год1. На наш погляд, це
пов’язано з відсутністю інертної атмосфери над розплавом. Втрати
маси алмазу могли статися за рахунок його окиснення киснем по
вітря. Схожий ефект був відзначений, де зазначено, що алмаз не
розчиняється в розплавах гідроксидів і карбонатів лужних металів
в інертній атмосфері. Втрата маси алмазу після перебування в таких
розплавах може бути повністю пояснена окисною дією вільного
кисню, який дифундує через розплав в умовах, що не виключають
доступ повітря. В аналогічних експериментах, проведених без засто
сування інертної атмосфери спостерігалися деякі втрати маси алмазу
і сВN, вони складали близько 2%. При введенні в розплав вольф
рамату натрію окисників (сульфату і хромату натрію) навіть у кіль
кості до 1,0 мас.% втрата маси алмазу зростає і приймає значення
4%. Корозія кубічного нітриду бору в розплаві Na2WO4 при доступі
повітря складала 0,3 гм–2год–1. Введення в цей розплав більш силь
них окисників: WO3, MoO3, Na2CO3 навіть у кількості до 1 моль%, як
і у випадку алмазу, істотно підвищує корозію сBN і вона дорівнює
0,5; 1,7 і 2 гм–2 год–1 відповідно.
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Слід зазначити, що у розплавах на основі вольфрамату натрію
при корозійних випробуваннях кубічного нітриду бору не спостері
галось утворення ні нітриду вольфраму, ні інших сполук навіть як
що концентрація WO3 у розплаві становила 50 моль.%.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ
ОВОЧЕВИХ МИЙНИХ МАШИН
О. Ю. Савченко,
5 курс, Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, професор, (044) 527"80"86

Плодоовочеву сировину, яка надходить на підприємство для на
ступної переробки, або до споживача, необхідно очистити, вимити
і надати товарного вигляду. Ця операція проводиться з використан
ням різноманітних мийних машин.
У процесі миття відбувається взаємодія овочів з водою, що суп
роводжується утворенням слабо кислого середовища, яке негатив
но впливає на деталі мийних машин і призводить до їх корозійного
руйнування. Особливо це проявляється при підвищеній темпера
турі мийної води [1, 2].
Корозія металів відбувається безперервно і завдає величезних
збитків. Підраховано, що прямі втрати сталей від корозії у різних
галузях промисловості становлять близько 10% від їх що річної ви
плавки. Внаслідок корозії металів вироби втрачають свої функціо
нальні та технологічні властивості. На швидкість корозії впливає
характер розчину електроліту. Чим вища його кислотність (тобто
менший рН), а також чим більший вміст в ньому окисників, тим
швидше відбувається корозія. Значно зростає корозія при підвищенні
температури. Тому важливе значення мають методи захисту деталей
мийних машин. Вони досить різноманітні.
Серед них нанесення покриттів на деталі, протекторний захист,
інгібування середовищ та ін.
Застосування інгібіторів — один з найефективніших способів бо
ротьби з корозією металів в різних агресивних середовищах, вклю
чаючи воду з кислою реакцією. Ці речовини здатні при додаванні до
води сповільнювати протікання хімічних та електрохімічних процесів
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або зупиняти їх, що дозволяє боротися з корозією. Інгібітори ко
розії за характером дії поділяють на анодні катодні та змішані, а за
хімічною природою на органічні, неорганічні та летючі.
Антикорозійна захисна здатність інгібіторів корозії пов’язана
з можливістю зміни стану поверхні металу, яка контактує з мийним
середовищем, або за допомогою утворення важкорозчинних сполук
з іонами металу.
Для уповільнення корозії металевих виробів до мийного сере
довища вводять безпечні інгібітори, особливо у тих випадках, коли
метал необхідно захистити від слабо кислого або кислого середови
ща. Нами створені і випробувані безпечні інгібітори корозії на ос
новні гідрооксиду натрію і відходів пивного виробництва (солодо
вих ростків, пивної шротини і білкового відстою), які в 5–6 разів
уповільнюють корозійне руйнування мийних машин. Для захисту
мийних машин від корозії у період їх зберігання застосовані леткі
інгібітори ВМЕА і УНІ.
Література
1. Розенфельд И. Л. Коррозия и защита металлов. — М. : Металлургия,
1970.
2. Интенсификация процессов и защита оборудованная пищевых произ
водств / Под редакцией профессора Сухенко Ю. Г. — К. : ДЫЯ, 2006. — 224 с.

КОРОЗІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛМАЗІВ І НІТРИДУ
АЛЮМІНІЮ В РОЗПЛАВАХ РІЗНОГО СКЛАДУ
О. В. Хіміч,
VІ курс, група ХТ"61(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
А. І. Габ, канд. хім. наук, доцент, науковий керівник

Корозія вивчалася методом тривалої витримки зразка. Дослі
дження проводили таким чином: порошок діелектрика уміщували
в контейнер з платинової сітки, який за допомогою платинової дро
тини опускали в розплав і витримували в ньому протягом двох годин
при температурі 1123 К. Після витримки зразка визначали його фа
зовий склад за допомогою рентгенофазового аналізу та зміну маси.
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Результати корозійних досліджень нітриду алюмінію у вольфра
матних розплавах, які містять оксид вольфраму (VІ). Склад розплавів
та наважки AlN були такими ж, як і в термогравіметричних дослі
дженнях. Корозійні дослідження підтвердили утворення різних
продуктів реакції нітриду алюмінію з розплавом в залежності від
концентрації WO3. Вони дозволили також виявити, на відміну від
термогравіметричного вивчення, продукт взаємодії нітриду алюмінію
з вольфраматом натрію, яким є вольфрам, що частково покриває
зерна AlN. Проте суцільного покриття на досліджуваному порошку
в умовах експерименту не спостерігається. Результати введення
у вольфраматний розплав 1 моль.% WO3 такі самі, як і для Na2WO4 —
часткове покриття вольфрамом порошку нітриду алюмінію. При
концентрації WO3 5 моль.% виявлено часткове покриття часток AlN
нітридом вольфраму W2N. При введенні в розплав 10–30 моль.%
WO3 спостерігається утворення суцільного покриття W2N. При до
даванні WO3 в кількості від 30 до 50 моль.% продуктами взаємодії
є W2N і вольфрамові бронзи різного складу: Na2W4O13 (оранжевого
кольору) при концентрації 40 моль.% WO3 і Na2WO3 (жовтого коль
ору) при вмісті WO3 50 моль.%. Зазначені сполуки утворюють
суцільні покриття на зернах АlN. Таким чином, на основі проведе
них досліджень можна записати рівняння таких реакцій взаємодії
нітриду алюмінію з розплавом Na2WO4хWO3:
x = [0, 1] моль.%; Na2WO4 + 2AlN = 2NaAlO2 +W + N2
x = [1, 30] моль.%; 4Na2WO4 + 8AlN = 8NaAlO2 +2W2N + 5N2
При додаванні значної кількості (>30 моль.%) WO3 в розплав
вольфрамату натрію такий розплав можна розглядати як полівольф
раматний, оскільки в ньому відбувається реакція: Na2WO4 + WO3 =
= Na2W2O7. Тому взаємодію AlN з даним розплавом можна записа
ти таким чином:
х = 50 моль.%; Na2W2O7 + AlN = NaWO3 + N2
Корозійні дослідження підтверджують правильність термодина
мічної оцінки взаємодії нітриду алюмінію з вольфраматною систе
мою, оскільки вільна енергія Гіббса таких реакцій приймає великі
від’ємні значення.
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ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
І НАНОМАТЕРІАЛІВ —
ОДИН ІЗ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НАУКОВОГО,
ЕКОНОМІЧНОГО І ОБОРОННОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ
П. С. Юрченко,
VІ курс, група ХТ"61(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
В. В. Малишев, д"р техн. наук, професор, науковий керівник

На сьогоднішньому етапі розвитку науки та промисловості роз
робку нових матеріалів і технологій їх отримання та обробки відно
сять до «ключових» або «критичних» аспектів основи економічної
і військової потужностей. Одним з пріоритетних напрямів розвитку
сучасного матеріалознавства є наноматеріали і нанотехнології.
Нанонаука зародилась на стику фізики конденсованих систем,
неорганічної та фізичної хімії, біохімії, електроніки і є інтегруваль
ною наукою типу кібернетики. Вона відображає сучасну, притаман
ну насамперед електроніці тенденцію до мініатюризації і визначає
межі зменшення структурних одиниць різноманітних пристроїв.
У певному сенсі нанонаука є своєрідним містком між атомномоле
кулярним та колоїднодисперсним рівнями матеріальних об’єктів.
В аспекті виготовлення та використання нанорозмірних об’єк
тів нанотехнологію можно розглядати як процес створення і вико
ристання матеріалів нанорозмірного масштабу на рівні груп атомів,
молекул і надмолекулярних структур. Наноструктури, виготовлені
з таких «будівельних» блоків, є найменшими об’єктами, створени
ми людиною.
Нанометровий діапазон вимірів розмірами 1–100 нм відкриває
нові властивості і підходи до вивчення речовини. В цьому діапазоні
кардинально міняються чимало фізичних та хімічних властивостей.
В ньому, як ніде так близько, не сходяться фізика, хімія та біологія
і слід очікувати на появу нових явищ та ефектів, нових фундамен
тальних принципів, які геніально прогнозував лауреат Нобелівсь
кої премії в галузі фізики Р. Фейман ще в 1959 р.
Необхідно відмітити, що нанометрові об’єкти добре відомі ще з по
заминулого і минулого століть, як наприклад, колоїди чи гетерогенні
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каталізатори, які включають наночастки на поверхні носіїв. Однак
в останнє десятиріччя ХХ століття окреслилися такі поняття, як на
нокластер, наноструктура, і пов’язані з ними явища в окрему галузь
фізикохімії. Це сталося головним чином внаслідок значного прогре
су в отриманні і дослідженні нанооб’єктів, появи нових наномате
ріалів, нанотехнологій і нанопристроїв. Синтезовані нові гігантські
нанокластери ряду металів, фулерени і вуглецеві нанотрубки, чимало
наноструктур на їх основі та на базі супрамолекулярних гібридних
органічних та неорганічних полімерів і т. д. Досягнуто помітного прог
ресу у методах спостереження — вивчення властивостей наноклас
терів і наноструктур, пов’язаного з розвитком тунельної і скануючої
мікроскопії, рентгенівських та оптичних методів з використанням
синхронтонного випромінення, оптичної лазерної, радіочастотної,
мессбауерівської спектроскопії і т. д. Таким чином, предмет фізико
хімії нанокластерів має включати способи отримання нанокластерів
і наноструктур, їх властивості та використання у вигляді нанома
теріалів, що мають вихід на нанотехнологію.
До наноматеріалів умовно належать дисперсні і масивні матеріали,
що містять структурні елементи (зерна, кристаліти, блоки, кластери),
геометричні розміри яких хоч би в одному розмірі не перевищують
100 нм і які володіють якісно новими властивостями, функціональ
ними і експлуатаційними характеристиками. До нанотехнологій
можна віднести технології, що забезпечують можливість контроль
ованим чином створювати і модифікувати наноматеріали, а також
здійснювати їх інтеграцію в повноцінно функціонуючі системи
більшого масштабу.
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ НАУКИ
ПРО НАНОМАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ
О. М. Ярина,
VІ курс, група ХТ"61(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
В. В. Малишев, д"р техн. наук, професор, науковий керівник

Серед основних складових науки про наноматеріали і нанотех
нології можна виділити такі: фундаментальні дослідження власти
востей матеріалів на наномасштабному рівні; розвиток нанотехно
логій як для цілеспрямованого створення наноматеріалів, так і для
пошуку та використання природних об’єктів з наноструктурними
елементами; створення готових виробів із використанням нанома
теріалів та інтеграція наноматеріалів і нанотехнологій у різні галузі
промисловості та науки; розвиток засобів і методів дослідження
структури та властивостей наноматеріалів, а також методів контро
лю й атестації виробів і напівфабрикатів для нанотехнологій.
Початок XXI століття ознаменувався революційним початком
розвитку нанотехнологій та наноматеріалів. Вони вже використо
вуються у всіх розвинених країнах світу у найбільш значущих сферах
людської діяльності (промисловості, обороні, інформаційній сфері,
радіоелектроніці, енергетиці, транспорті, біотехнології, медицині).
Аналіз зростання інвестицій, кількості публікацій з даної тематики
і темпів впровадження фундаментальних та пошукових розробок
дозволяє зробити висновок про те, що в найближчі 20 років викорис
тання нанотехнологій і наноматеріалів буде одним із визначальних
чинників наукового, економічного та оборонного розвитку держав.
За багатьма прогнозами саме розвиток нанотехнологій визначить
обличчя ХХІ століття, подібно до того, як відкриття атомної енер
гії, винахід лазера і транзистора визначили обличчя ХХ століття.
А деякі експерти навіть передбачають, що XXI століття буде століт
тям нанотехнологій (за аналогією з тим, як XIX століття називали
століттям пари, а XX століття — століттям атома і комп’ютера).
Досягнення в розробці та виготовленні наноструктур найбіль
шою мірою визначаються рівнем розвитку технологій, які дають
змогу з атомною точністю отримувати наноструктури необхідної
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конфігурації та розмірності, а також методів комплексної діагнос
тики властивостей наноструктур, включаючи контроль у процесі
виготовлення (in situ) і управління на його основі технологічними
процесами. Важливі наукові та технічні досягнення, що ґрунтують
ся на розумінні й управлінні процесами на рівні атомів і молекул —
нанорівні, — здійснюються в лабораторіях усього світу. Наприклад,
можливість керувати синтезом матеріалів на нанорозмірному рівні
вже зараз дає змогу створювати нові наноматеріали з поліпшеними
властивостями. Новизна наноматеріалів виходить з того, що зі змен
шенням розмірів структурних елементів вони набувають принци
пово нових властивостей. У віддаленій перспективі нанотехнології
приречені на ще більш революційні досягнення з можливим впливом
практично на всі галузі промисловості, включаючи енергетику, охоро
ну здоров’я, оборону, транспорт і електроніку. Надаючи матеріалам
та системам принципово нові якості, нанотехнології забезпечують
прогрес практично у всіх існуючих галузях техніки та промисло
вості. І це справді так, тому що нанотехнології управляють структу
рою матерії на атомарному рівні, тобто на рівні, загальному для
всього живого і неживого. Сьогодні вони є основою більшості інно
ваційних рішень у всіх сферах людської діяльності. Чи йдеться про
генетику, клонування, бактерії або мікроорганізми, чи про нові ма
теріали для автомобілебудування, продукти і переділи металургії —
скрізь і всюди інноваційні рішення так чи інакше пов’язані з нано
технологіями.
Можливості використання нанотехнологій невичерпні: від «про
живаючих» в організмі нанокомп’ютерів, що вбивають ракові клі
тини й ремонтують ушкоджені тканини й органи, до автомобільних
двигунів, які не забруднюють навколишнє середовище. Сьогодні
Foresight Institute — базис усіх світових нанотехнологій — обіцяє
$250.000 тому, хто побудує наноманіпулятор — «руку», що зможе
оперувати на молекулярному рівні, і тому, хто створить 8бітний су
матор, що вміщається в кубику зі стороною в 50 нанометрів (так що
у вас ще є всі шанси непогано заробити!).
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ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ГАЛЬВАНІЧНИХ ПОРОШКІВ
ТА ПОКРИВІВ МОЛІБДЕНУ
ІЗ ГАЛОГЕНІДНИХ РОЗПЛАВІВ
Л. М. Ярмоленко,
VІІ курс, група ЗХТ"71(М),
спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»,
Інститут інженерних технологій Університету «Україна»,
м. Київ, конт. тел. (044) 424"94"33
В. В. Малишев, д"р техн. наук, професор, науковий керівник

У ранніх роботах з електрохімічного осадження молібдену і моліб
денових покривів з галогенідних систем не було отримано позитив
них результатів. Лише в 60ті роки завдяки зусиллям С. Сендероф
фа було досягнуто значних успіхів. У його роботах, а також у більш
пізніх дослідженнях інших учених вказується на можливість електро
виділення молібдену високої чистоти з розплавів одного чи кількох
хлоридів лужних і лужноземельних металів і пентахлориду моліб
дену чи гексахлоромолібдату калію. Автори підкреслюють, що
найбільш важливими факторами, які впливають на склад і структу
ру осаду, є чистота реагентів і атмосфера над ванною.
Сендероффом і Бреннером показана можливість осадження су
цільних осадів молібдену товщиною 500 m з хлоридних розплавів.
Дослідженню і вдосконаленню електроосадження з цих електролітів
присвячені подальші роботи, які підтверджують можливість одер
жання з хлоридного розплаву осадів молібдену товщиною в кілька
міліметрів, що підкреслює значення температури в розвитку струк
тури осаду, вплив катіонного складу на величину зерна і межу гус
тини струму одержання суцільних осадів.
Також відмічається можливість використання хлоридного розп
лаву KClK3MoCl6 для одержання молібдену з розчинними анодами
на основі технічних сульфіду й оксиду молібдену, для рафінування
компактного молібдену, отриманого іншими способами. Вказуєть
ся на можливість одержання молібденових покривів підвищеної
мікротвердості з хлоридних розплавів KClK3MoCl6 в атмосфері ді
оксиду вуглецю. Відмічено також можливість використання неви
тратних платинових і графітових анодів.
Можливість електроосадження молібденвольфрамових сплавів
з хлоридного розплаву показана Барабошкіним із співр. Електроліз
204

та матеріали майбутнього

Підсекція 13.3

проводили за температури 700…900 °С і катодної густини струму
(0,3…1,0)103 А/m2 в атмосфері очищеного від кисню і вологи арго
ну. Отримані осади МоW сплавів являють собою рівноважні тверді
розчини.
Наведено також результати електроосадження важкоплавких
металів з фторидних електролітів. Електролізу піддавали фториди
важкоплавких металів, розчинені у фторидах лужних металів. Вміст
фториду важкоплавкого металу не перевищував 15%, температура
електролізу 650…900 °С, катодна густина струму (1…5)102 А/m2, ат
мосфера — очищений інертний газ. Щільні, добре зчеплені покриви
отримані на нікелі, графіті, міді. Дослідження показують, що основ
ною причиною нестабільності електроосадження молібдену і вольф
раму з фторидних розплавів є пасивування анода.
На основі наявних експериментальних даних можна виділити ха
рактерні риси процесів одержання суцільних осадів важкоплавких
металів при електролізі галогенідних розплавів. Найбільш важливі
фактори при одержанні суцільних осадів — температура процесу
і ступінь окиснення осаджуваного металу в розплаві. Аналіз експе
риментальних робіт з електроосадження молібдену і молібденових
покривів з галогенідних систем показує, що для здійснення проце
су потрібна інертна атмосфера. Покриви з цих систем осаджуються
лише на графіт і платинові метали. При використанні фторидних
електролітів виникають також утруднення, пов’язані з вибором конст
рукційних матеріалів для електролізера, відмиванням катодних оса
дів, нестабільністю роботи ванни. Перелічені недоліки дають змогу
використовувати галогеніднооксидні й оксидні системи.
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ПІДСЕКЦІЯ 13.4
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ДІАГНОСТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ СЕРВІСНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ
АВТОМОБІЛЯ
М. Г. Аверков,
VI курс, група ЗАГ"61,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
О. В. Голуб, д"р фіз."мат. наук, ст. наук. співроб., науковий керівник

Безпека дорожнього руху дорожніх транспортних засобів (ДТЗ)
визначається переліком чинників, до числа яких входить технічний
стан їх робочих гальмівних систем [1]. Одним з основних показ
ників, за якими оцінюється відповідність технічного стану робочої
гальмівної системи ДТЗ до вимог безпеки, є ефективність гальму
вання. Застосовуючи сучасне діагностичне обладнання, яке реалі
зує різні методи і методики випробувань, можна в одних випадках
отримати задовільну оцінку технічного стану гальмівної системи за
наявності несправностей, а в інших — незадовільну за їх відсут
ності. Найчастіше мають місце різні результати діагностування ДТЗ
методами дорожніх і стендових випробувань. Також, різні результа
ти оцінки ефективності гальмування можна отримати за результа
тами випробувань ДТЗ у різних станах завантаження як методом
дорожніх, так і стендових випробувань [2].
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З аналізу відомих теоретичних положень про процеси гальму
вання та методи діагностування гальмівних систем ДТЗ повної маси
і спорядженого стану методами дорожніх і стендових випробувань
випливає, що їх результати можуть суттєво відрізнятися. Сучасні
методи і засоби діагностування часто не можуть забезпечити адек
ватність отриманих результатів. З іншого боку, з урахуванням нако
пиченого досвіду, реально вдосконалити методику і засоби діагносту
вання гальмівних систем автомобілів, які можуть суттєво поліпшити
ступінь адекватності їх результатів і однозначності оцінки техніч
ного стану гальмівної системи.
Проведений аналіз результатів теоретичних і експериментальних
досліджень різних методик діагностування гальмівних систем доз
волив визначити актуальні та перспективні напрямки досліджень,
а саме: розроблення наукових основ емпіричного визначення характе
ристик гальмівної системи за результатами стендових випробувань
ДТЗ у спорядженому стані і прогнозування цих характеристик для
умов стендових і дорожніх випробувань ДТЗ як у спорядженому ста
ні, так і повної маси.
За результатами експериментальних і статистичних досліджень
процесу гальмування на роликових гальмівних стендах силового ти
пу розроблені наукові основи та методики автоматизованого визна
чення характеристик: приведення в дію гальмівної педалі в режимі
екстреного гальмування; гальмівного механізма кожного колеса ав
томобіля з гідроприводом як в режимі екстреного, так і повільного
гальмування; системи «колесо — опорна поверхня». Характеристи
ки дозволяють прогнозувати показники ефективності гальмування
такого автомобіля у стані завантаження до повної маси як на стенді,
так і на дорожньому покритті з заданими значеннями коефіцієнта
зчеплення.
Висновки: одержані результати відображають якісну картину
робочих процесів вакуумного підсилювача гальм, що має різні конст
руктивні параметри. Вхідна дія відповідає лінійному закону наванта
ження, що досягає максимального значення 2500 Н за час 0,3 с. Роз
роблена математична модель дозволяє без випробувань порівняти
вихідні параметри однокамерних та двокамерних вакуумних підсилю
вачів гальмового привода, але для цього потрібно буде ввести деякі
припущення та обмеження. За допомогою розробленої математич
ної моделі можна цілеспрямовано вибирати параметри вакуумного
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підсилювача, а також досліджувати їх вплив на якість стеження
і швидкодію. Застосування спеціальних засобів діагностики (функ
ціональна діагностика всіх систем автомобіля для визначення ро
ботоздатності всіх механізмів та агрегатів машини) на СТО дозволяє
локалізувати несправності до рівні знімного вузла або агрегату.
Література
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ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
А. О. Андрійчук,
IV курс, група АГ"42,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут,
кафедра автомобільного транспорту
В. К. Олефір,
канд. екон. наук, доцент, науковий керівник

Важливим чинником розвитку вітчизняного транспортного
комплексу є формування ринку послуг автомобільного транспорту.
Головним завданням запровадження ринкових відносин на автомо
більному транспорті є підвищення ефективності його роботи. В цьо
му контексті можна виділити два основних напрями реформування:
1) розширення і зміцнення недержавного сектора на автомобільному
транспорті; 2) підвищення ефективності роботи державних і кому
нальних автотранспортних підприємств.
Напрямами вдосконалення роботи автопідприємств комуналь
ної форми власності є: підвищення господарської самостійності
шляхом децентралізації, удосконалення нормативного методу пла
нування, розмежування повноважень з тарифного регулювання
між державними і регіональними рівнями управління тощо.
Важливим стимулом підвищення ефективності роботи автомо
більного транспорту є конкуренція. На транспорті можливі два види
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конкуренції: 1) між однотипними підприємства в рамках підгалузі
(наприклад, між двома автопідприємствами); 2) між підприємства
ми різних підгалузей (наприклад, між автомобільним транспортом
і залізничним). Перший вид конкуренції можливий на автомобіль
ному, водному і повітряному транспорті; він майже неможливий на
залізниці і повністю виключається для трубопровідного і міського
електричного транспорту.
Для запровадження конкуренції в рамках підгалузі необхідні такі
передумови: відносна автономність підприємств, відлагоджений
механізм спільного використання єдиної інфраструктури, доскона
лий порядок розрахунку за послуги допоміжних служб. Усі ці пере
думови властиві для автомобільного, водного і повітряного транс
порту, що обумовило високий рівень приватизації і конкуренції в цих
транспортних підгалузях.
У чинному законодавстві закладені основи протидії монополіза
ції ринків, посиленню процесу децентралізації управління. Зокрема,
в Законі України «Про автомобільний транспорт» у ст. 42 закріплено
відокремлення транспортної інфраструктури від майна перевізників,
а у ст. 44 передбачено визначення перевізника на автобусних марш
рутах загального користування виключно на конкурсних засадах.
На відміну від інших видів транспорту, для відкриття автопід
приємства (АТП, СТО) не треба робити великих капіталовкладень.
Тому на ринку автомобільних перевезень працює велика кількість
малих підприємств і індивідуальних перевізників. Наприклад,
у Франції 76% автопідприємств, що здійснюють вантажні переве
зення, мають не більше 5 працівників і перевозять 18 % вантажів.
Підприємства, які мають не більше 50 працівників, перевозять 66%
вантажів, а 20 найбільших підприємств — 19%. Таким чином, на ав
томобільному транспорті існують сприятливі передумови для запро
вадження конкурентного середовища.
З метою підвищення дієвості ринкових стимулів окремі промис
лово розвинені країни у 80х роках XX століття почали лібераліза
цію ринку автомобільних перевезень. Зокрема, вільне ціноутворення
на міжміських автобусних перевезеннях запровадили такі країни:
Великобританія (1980 р.), США (1982 р.), Нідерланди (1988 р.),
Швеція (1989 р.). Наслідком запровадження вільного ціноутворення
стало: зниження тарифів, зменшення прибутків перевізників, зрос
тання кількості робочих місць.
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HUINDAI SOLARIS —
ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ АВТОМОБІЛІВ
Д. А. Арсентьєв,
ІІІ курс, АГ"31,
інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: В. А. Косенко

На даний час в Україні припинилось виробництво і розробка
вітчизняних легкових автомобілів. Автопром України пішов по шля
ху отримання ліцензій на виробництво та збірку автомобілів різних
іноземних марок. Крім цього в Україні розгорнута широка ком
панія по рекламі і продажу автомобілів різних іноземних компаній,
в тому числі, корейської фірми «Hyundai». Фірма «Hyundai» зареко
мендувала себе, як надійний партнер, який випускає і продає велику
кількість автомобілів різних моделей. Ці автомобілі в більшості ви
падків мають доступну ціну та гарні експлуатаційні якості. Заводи
по збірці і випуску автомобілів корейської фірми «Hyundai» розта
шовані в багатьох країнах світу.
В 2011 році корейська фірма «Hyundai» запропонувала нову мо
дель «Solaris», яка відповідає всім вимогам вибагливих покупців, але
технічні характеристики цієї моделі не зовсім вдалі. Тому мета на
шої роботи — ознайомитись з технічними параметрами цієї моделі.
Базова комплектація «Solaris» — вміщує в себе мінімальний пакет
опцій: одна подушка безпеки, гідропідсилювач керма, регулювання
колонки по куту нахилу, передні електро склопідйомники, цент
ральний замок. Всі інші опції доступні за додаткову плату. Місця
в «Solaris» достатньо як для передніх, так і для задніх пасажирів.
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Доступні двигуни для «Solaris» — це бензинові мотори робочим
об’ємом 1.4 і 1.6 л., потужністю 100 і 120 кінських сил відповідно.
Двигун може працювати і на 92му бензині, і відповідає нормам
Євро — 4. Стандартна трансмісія для любого мотора механічна, а за
доплату доступна — автоматична коробка передач. Автомат чотирьо
хступеневий, забезпечує рівний і впевнений розгін, непомітні пере
микання передач «вгору», і трохи запізнюючі «вниз», ручний режим
перемикання передач відсутній, але є можливість вимикання однієї
або двох останніх передач.
Механічна КПП п’ятиступенева, педаль невагома і при цьому
інформативна. Автомобіль впевнено почувається на дорозі, завдя
ки добре налаштованій підвісці.
Починаючи з січня, на заводі будуть виготовляти тільки седани
«Solaris». З травня почнеться збірка хетчбеків. Всі «Solaris» отримають
потужний акумулятор (60 А/год.), лампи з підвищеним до 1500 годин
строком служби, і обігрівач заднього скла, а опціонально покупцю
будуть доступні підігрів сидінь та дзеркал, та підігрів зони покою
склоочисника. «Solaris» має енергопоглинаючий кузов, який вироб
ляється з використанням високоміцної сталі. Платформа автомобіля
таж, що у автомобілів «Hyundai i20» і «Kia Soul» зі стойками McPherson
спереду, напівзалежною балкою в задній частині. Амортизатори ко
рейської марки Mando — двотрубні замість однотрубних, пружини
жорсткі, в результаті кліренс збільшився до 160 мм. Зовні автомобіль
красивий, майже як нова «Sonata», але злегка зменшений в роз
мірах. Завдяки вдалим пропорціям, автомобіль здається більшим,
чим він є насправді. Габарити «Solaris» майже такі, як у нового
«WV Polo sedan», а «Renault Logan» він поступається по ширині.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ЦИЛІНДРОПОРШНЬОВОЇ ГРУПИ І КЛАПАНІВ ДВЗ
В РІЗНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
В. В. Бадешко,
VI курс, група ЗАГ"62,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
О. В. Голуб, д"р фіз."мат. наук,
ст. наук. співроб., науковий керівник

На сучасному етапі розвитку автомобільної техніки, її технічного
обслуговування і ремонту широке впровадження одержала технічна
діагностика у вигляді розвитку автоматизованих систем контролю.
Діагностичний комп’ютер дозволяє контролювати всі електронні
системи автомобіля, включаючи комплексну систему управління
двигуном. Проте, існуючі діагностичні комп’ютери, що випускаються
різними фірмами, такими як BOSCH, MATCO, ZECA, RIMBEX.INT
та іншими, не дозволяють повною мірою продіагностувати меха
нізми двигуна, зокрема, саму підвладну зносу і несправностям
циліндропоршневу групу (ЦПГ) двигуна [1]. Проблематика визна
чення технічного стану ЦПГ та герметичності клапанів бензинових
двигунів виникла давно і пов’язана, перш за все, з труднощами при
постановці технічного діагнозу [2].
До нових моделей бензинових двигунів із двома, чотирма й п’ять
ма клапанами на циліндр застосовано методику отриманя закону
щільності розподілу величини компресії; зв’язок між частотою обер
тання колінчатого вала й величиною компресії, що дозволяє зробити
більш поглиблену діагностику циліндропоршневої групи й герме
тичності клапанів не тільки для окремо взятої моделі двигуна, а для
широкого спектра бензинових двигунів сучасних легкових автомо
білів. Запропонований метод діагностування ЦПГ та герметичності
клапанів двигуна шляхом оцінки технічного стану об’єкта не по од
ному діагностичному параметру, а одночасно по трьох діагностич
них параметрах: різниця компресії між циліндрами, темп наростан
ня компресії, тиск картерних газів. Це дає можливість не тільки
оцінити технічний стан об’єкта діагностування, але й локалізувати
несправність ЦПГ та герметичності клапанів двигуна.
З використанням інформації, що приводиться в науковотехнічної
літературі, розширена класифікація методів діагностування ЦПГ.
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Як випливає з практики технічного обслуговування й ремонту
автомобільних двигунів найбільш поширеними, доступними і досто
вірними залишаються методи технічної діагностики ЦПГ, що дають
загальну оцінку герметичності надпоршневого простору з вірогідніс
тю, яка не перевищує 50%, за допомогою різних засобів діагностуван
ня: компресометра, компресографа, приладу К69М, мотортестера.
Номенклатура структурних параметрів, які перевіряють, визна
чена відповідно до ГОСТ 2343579: зазор між циліндром і поршнем,
зазор у стиках поршневих кілець, зазор між поршнем і кільцем по
висоті канавки, герметичність клапана. Кінцева множина діагнос
тичних параметрів, яка встановлена в ході попереднього експеримен
ту, містить у собі тиск картерних газів, темп наростання компресії
й різницю компресії між циліндрами. Множиною параметрів є: тем
пература рідини для охолодження, кут відкриття дросельної заслінки
й частота обертання колінчатого вала. Розроблена методика діаг
ностування ЦПГ та герметичності клапанів бензинового двигуна
сучасних легкових автомобілів на комп’ютерному стенді. Складено
алгоритм процесу діагностування ЦПГ і герметичності клапанів дви
гуна: монтажні роботи, пов’язані з установкою датчика, цикл вимірів
й автоматизована постановка діагнозу. На основі аналізу характе
ристик вітчизняних і закордонних датчиків, обраний датчик російсь
кого виробництва МД10В, що повною мірою задовольняє умовам
діагностування ЦПГ.
Зроблено наступний висновок: на основі вдосконаленого мето
ду діагностування можна оцінювати технічний стан ЦПГ та герме
тичність клапанів двигуна за трьома діагностичними параметрами:
різниця компресії між циліндрами, темп наростання компресії, тиск
картерних газів.
Література
1. Крещенецький В. Л., Біліченко В. В. Модернізація конструкції техно
логічного обладнання з технічного обслуговування та ремонту авто
мобілів. — Вінниця : ВДТУ, 2003. — 352 с.
2. Автомобиль: Учебное пособие. Под ред. Плеханова И. П. — М. : Про
свещение, 1987. — 302 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВІДСТАНІ
ЇЗДКИ НА ВЕЛОСИПЕДІ (ДЛЯ УМОВ смт. ВІНЬКІВЦІ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТі)
Д. В. Березюк,
слухач магістратури
Національний університет біоресурсів
та природокористування України
В. З. Докуніхін,
доц., канд. техн. наук, науковий керівник

Постановка проблеми. В теперішній час у смт. Віньківці Хмель
ницької області припадає 186 велосипедів на 1000 чоловік. У най
більш розвинених країнах кількість велосипедів з розрахунку на
1000 чоловік становить700–920 одиниць. З врахуванням збільшення
кількості велосипедистів, що спостерігається в нашій країні, не ви
ключено, що у найближчій перспективі (10–20 років) питома кіль
кість велосипедів в смт. Віньківці наблизиться до рівня Європейських
країн. Тоді у містечку може бути 5–6 тис велосипедів. Збільшення
кількості велосипедів в смт. Віньківці буде проходити без суттєвої
зміни території міста і протяжності вуличнодорожньої мережі. Разом
із збільшенням кількості велосипедів буде зроcтати і кількість авто
мобілів. Тому інтенсивність руху у містечку може зрости у 6–9 разів.
Якщо не відбудеться змін у підвищенні безпеки руху, то у смт. Вінь
ківці кількість дорожньотранспортних пригод зросте з 4 (1 загиблий)
до 24–36 (6–9 загиблих).У зв’язку з наведеним виникає актуальна
проблема своєчасного розроблення і реалізації ряду ефективних захо
дів щодо підвищення безпеки руху велосипедистів у смт. Віньківці.
Мета. Дослідження відстані, при якій використання велосипе
да порівняно з автомобілем дозволяє зекономити водію час.
Вирішення проблеми. Велосипед в загальному потоці на вулиці
і дорозі вважається небезпечним засобом пересування. При достатній
безпеці руху велосипедистів може бути доцільно перерозподілення
кількості їздок на короткі відстані з автомобільного транспорту на
велосипедний. Критична відстань L (км), при якій доцільно вико
ристовувати велосипед замість автомобіля,визначається за умови
однакових витрат часу на їздку і визначається за формулою:
L
L
+ ta = tв + ,
(1)
va
vв
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де tв — витрати часу на підготовку і закінчення поїздки на велоси
педі, год;
tа — витрати часу на підготовку і закінчення поїздки на легково
му автомобілі, год;
vв — швидкість руху на велосипеді, км/год;
va — швидкість руху на автомобілі, км/год;
З цієї формули можна визначити критичну величину L.
(t − t )(V ⋅V )
L= a в a в .
(2)
Va − Vв
Нами проведено дослідження щодо визначення величинмето
дом спостереження і опитування водіїв автомобілів і велосипедів
в смт. Віньківці на протязі липня і серпня 2010 р. Обсяг досліджен
ня склав 50 одиниць. Для умов містечка Віньківці встановлено такі
середні значення показників:
Середні витрати часу на підготовку і закінчення поїздки на ве
лосипеді і автомобілі відповідно складають: tв = 0,1 год, tа = 0,2 год.
Середня швидкість руху на велосипеді і автомобілі відповідно
складає, км/год, va = 30 км/год.
Для цих умов критична відстань L становить 4,5 км. Таким чи
ном, при L < 4,5 км доцільно використовувати замість автомобіля
велосипед.
Висновки
1. Проведено дослідження витрат часу на підготовку і закінчення
поїздки на велосипеді,витрат часу на підготовку і закінчення поїздки
на легковому автомобілі, швидкості руху на велосипеді, швидкість
руху на автомобілі від яких залежить критична відстань, при якій
час їздки на автомобілі і велосипеді буде однаковим для умов смт.
Віньківці Хмельницької області.
2. Критична відстань при якій доцільно використовувати вело
сипед замість легкового автомобіля, складає для умов смт. Віньківці
4,5 км.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО АВТОРИНКУ
В 2009–2010 РОКАХ
П. Ю. Боженко,
ІІ курс, група АГ"21,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Т. К. Васильєва,
канд. техн. наук, доцент

Діяльність спеціалістів сфери автомобільного транспорту на по
чатку кожного року починається з аналізу авторинку за минулий рік
та порівняння його з попередніми роками. Саме тому дослідження
змін у сфері продажу автомашин, аналізу кількісних показників
продажу окремих марок завжди приділяють велику увагу власники
підприємств автосервісу. Підприємець, що думає про безперервний
розвиток своєї справи та збільшення прибутку від свого бізнесу,
завжди тісно співпрацює з маркетологами.
Якщо говорити про характерні тенденції українського авторин
ку минулих років, то однією з них є збільшення об’єму продажу
в ІІ півріччі. Саме останні місяці року характеризуються найбільши
ми результатами продажу — зростання, як правило, починається
з серпня: у серпні 2010 року було продано 13700 автомашин, у верес
ні — 14788 одиниць, у жовтні — 17152 одиниць, у листопаді авторинок
збільшився на 52,4% порівняно з листопадом 2009 року, у грудні —
17770 одиниць, що на 43% більше, ніж кількість проданих автомо
білів у грудні 2009р. Взагалі авторинок 2010 року більш стабільний,
він характеризується практично постійним зростанням продажу по
місяцях, чого не можна сказати про попередній рік. 2009 рік характе
ризується хаотичними скачками продажукупівлі: більш як 20000 оди
ниць у січні і незначно більше 10000 одиниць в листопаді. Пояснюєть
ся це стабілізацією економіки України в цілому в 2010 році порівняно
з 2009 роком і покращенням стану в усіх сферах життя громадян.
В доповіді наведені графіки та чисельність показників продажу ав
томобілів на авторинку України за 2009 та 2010 рр. по кожному
місяцю — з січня по грудень.
У цілому за 2010 рік українці купили 162,6 тис. легкових автомо
білів, що більше, ніж у 2009 році. Характерно, що в наявності збіль
шення реалізації автомобілів преміумсегмента: RollsRoyce Phaetom,
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Audi R8, MercedesBenz SLS, Nissan GTR. Активізувався продаж
пікапів.
Що стосується сезонності, то прикметою осені є зростання по
пулярності позашляховиків і кросоверів — як міських (Hyundai
IX35, Toyota RAV4, Ssang Yong Kyron), так і для приміських «важ
ких» доріг (Lada 21214). Найбільш вірогідно, що така тенденція
пов’язана зі збільшенням уваги до цих сегментів після продажу вро
жаю сільгоспвиробниками.
Якщо робити аналіз ринку продажу по фірмах і марках автомо
білів, то лідером продажу є російський АвтоВАЗ — у грудні 2010 ро
ку продано 2913 одиниць; на другій позиції — вітчизняний ЗАЗ
(2048 одиниць, найкраще продається ZAZ Lanos), далі корейські
Hyundai (1395 одиниць у грудні), японські Toyota (1241 одиниці),
французькі Renault (1047 одиниць), чеські Skoda (918 одиниць).
В доповіді наведено порівняльні таблиці та графічна ілюстрація
продажу 20 іномарок автомашин СНД у серпні та грудні 2010 року.
Наведені в доповіді дані можуть бути враховані підприємцями, що
працюють у сфері автосервісу при складанні бізнеспланів в 2011 році.

ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ КАВІТАЦІЇ
У ВИРОБНИЦТВІ ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА
З ПРИРОДНИХ ЖИРІВ
Ю. В. Бойко, студент магістратури,
М. М. Муштрук, аспірант
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, Л. М. Хомічак, д"ри техн. наук, професори
тел. (044) 527"80"86

Негативне фізичне явище — кавітація, яка виникає при певних
умовах переміщення, перемішування і оброблення рідких середо
вищ, обумовлює погіршення умов експлуатації і навіть руйнування
технологічного обладнання. Водночас ефекти, які супроводжують
кавітацію, впливають на оброблювальні середовища, змінюючи їх
властивості. Через це увагу дослідників привертає можливість ціле
спрямованого впливу кавітації дії на перебіг технологічних проце
сів, зокрема на швидкість хімічних реакцій в рідких середовищах.
217

Підсекція 13.4

Удосконалення технології
та діагностичного обладнання

У Національному університеті біоресурсів і природокористуван
ня України на кафедрі процесів і обладнання переробки продукції
АПК в 2010–2011 роках проводилися дослідження з вивчення впливу
гідродинамічної кавітації на інтенсивність проходження реакції і ви
хід готових продуктів у виробництвах дизельного біопалива з при
родних жирів. Одержані результати були досить обнадійливими.
Особливістю реалізації таких технологій є розроблення і дослі
дження пристроїв, в яких створюється кавітаційний режим пере
мішування реагентів. Тому для здійснення технологічного процесу
перетворення жирів у паливо треба було підібрати конструкцію
пристрою, в якому оброблення середовища найбільш ефективне.
Нами проведені досліди з виробництва дизельного біопалива
з різних природних жирів з використанням метанолу, етанолу і луж
ного каталізатора за умов механічного перемішування компонентів
(традиційний спосіб), акустичної кавітації і гідродинамічної кавітації.
У всіх випадках визначали повноту перетворення жирів у біопаливо
та продовженість процесу. Наприклад, етилові ефіри соєвої олії отри
мали при температурі 45 °С з додаванням 1% КОН, перемішування
з частотою 15 с–1. Почергово збуджувати ультразвуковий та гідроди
намічний кавітаційний режим.
Досліди показали, що ультразвукова кавітація забезпечує менший
час реакції, але гідродинамічна кавітація гарантує менше споживання
енергії для переетифікації 1 кг природного жиру (900 і 660 кДж/кг).
В умовах механічного змішування компонентів витрати компонентів
склали 1800 кДж/кг. Таким чином, застосування гідродинамічної
кавітації при виробництві дизельного біопалива з рослинних олій
і тваринних жирів у промислових масштабах економічно вигідне.
Обладнання, що використовується для збудження у рідинах гід
родинамічної кавітації просте за конструкцією, не дороге і легко
обслуговується. Крім того цей спосіб кавітаційного змішування ком
понентів може бути ефективним у великотоннажних виробництвах
дизельного біопалива.
Література
1. Перник А. Л. Проблемы кавитации. — Л. : Судостроение, 1966. — 439 с.
2. Кнепп Р., Дейли Дж., Хеммит Ф. Кавитация: Пер. с англ. — М. : Мир,
1974. — 687 с.
3. Эрозия: Пер. с англ. / Под ред. К. Прис. — М. : Мир. 1982. — 464 с.
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4. Федоткин И. М., Немчин А. Ф. Использование кавитации в технологи
ческих процессах. — К. : Выща школа. Издво при Киев. унте, 1984. — 68 с.
5. Федоткин И. М., Жарик Б. Н., Погоржельский Б. И. Интенсифика
ция технологических процессов пищевых производств. — К. : Техніка,
1984. — 176 с.

ШАНСИ ЕЛЕКТРОМОБІЛЕЙ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ
С. В. Боклан,
ІІІ курс, група АГ"31,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
А. В. Захарченко,
старший викладач, науковий керівник

Daimler AG під марками MercedesBenz и Smart готує до виве
дення на ринок ціле сімейство електромобілів. Мерседесовські
інженери давно ведуть розробки по електромобілям: ще в 70х ро
ках був створений ексерементальний LE306, здатний пройти 70 км
без підзарядки. Достатньо довгий період без особливого прогресу в цій
області пояснювався відсутністю технологій, дозволяючи робити ємкі,
відносно легкі і компактні акумулятори. Останнім часом відбулися
помітні просування в цьому направленні за рахунок появи літій
іонних батарей, пішла мода на «зелені» технології, таки з’явились
перспективи переходу з вуглеводневого палива на альтернативні
джерела. Електротяга задається у альтернативщиків. Все більше авто
використовують її не в гібридному співвідношенні з ДВЗ, а в чистому
вигляді. Розрізняють тільки способи накопичення електроенергії —
безпосередньо зарядкою батарей від електромережі (ЕСЕLL) або
шляхом її вироблення на борту з допомогою паливних елементів,
використовуючи реакцію з’єднання водню і кисню (FCELL). Пер
ший спосіб використовується на SMART FORTWO — піонери
серійної електрифікації. Він запущений в малосерійне виробництво
в 2009 році і зараз експлуатується на умовах лізінга в парках різнома
нітних підприємств в багатьох великих містах. Незабаром програма
випуску збільшиться відносно росту інтересів до нього приватних
користувачів. Батарея тягових акумуляторів SMARTFORTWO зна
ходиться під підлогою в межах колісної бази, а електродвигун — по
ряд з задньою віссю. Максимальна швидкість SMARTFORTWO
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100 км/год. Запас ходу в міському циклі на повністю зарядженій
батареї 135 км. Передбачено два види зарядки: від звичайної розетки
за вісім годин або від 400вольтної станції за три години. Експлуатація
такого автомобіля помітно дешевша, чим традиційного автомобіля:
100 км пробігу обходиться приблизно в два євро проти шести. При
тих самих умовах зарядки Аклас ECELL може проїхати в місько
му циклі значно більше — 255 км. Його максимальна швидкість
150 км/год, а розгін до 100 км / год займає 14 с. Шумоізоляція в Акла
сі краща, ніж у SMART, так що тишина при розгоні дивує ще більше
(див. табл.).
В МВ Вкласі FCELL, у нього тяговий електродвигун і батарея
акамуляторів,як у Акласі ECELL, але підзарядка електроенергією
виробляється від паливних елементів, котрі працюють на водню
і кисні. Останній знаходиться в повітрі, а водень зберігається в спе
ціальному балоні високого тиску, розміщеному з міркувань безпеки
під підлогою салону. Використовувати водень вигідно, так як його
енергетична ефективність дуже висока і в сумі з відмінним ККД
електродвигуна виходить неперевершений результат.
Очевидні плюси. По динаміці і управлінню Вклас FCELL в де
яких випадках перевершує автомобіль аналогічного розміру з двух
літровим двигуном — мається на увазі можливість реалізувати по
тужну тягу, починаючи з нулевих оборотів електродвигуна, і низь
кий центр тяжкості, сприятливий стійкості. А затрати приблизно
еквівалентні розходу 3,3 л / 100 км дизпалива — достатньо еконо
мічні. Велику роль в цьому відіграє функція рекуперації енергії, якою
володіє любий електромобіль.
Електротяга розповсюджується на легковий комерційний
транспорт. Вже запущена мала серія, яка складається із ста електро
мобілів VITO E — CELL, ще двісті машин заплановані на 2011 рік.
95силовий електродвигун здатний розганяти його до 80 км/год,
а грузопід’ємність — 900 кг.
Повністю заряджена батарея VITO E — CELL дозволяє викону
вати щоденні пробіги до 80 км з гарантованим резервом енергії,
а запас ходу в міському циклі складає 130 км. Велика ємкість батареї
потребує і багато часу зарядки: 6 год. від спеціальної станції і 12 го
дин від звичайної розетки. Переробка VITO під електротягу не
призвела до погіршення експлуатаційних властивостей — дорожній
просвіт, звиси і вантажні параметри практично не змінились.
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Mercedes+
Benz A+класа
E+CELL

Mercedes+
Benz B+класа
F+CELL

Mercedes+
Benz Vito
E+CELL

Тип кузова/число Хетчбек/3/2
дверей/місць
(вантажо
під’ємність)

Хетчбек/5/5

Міні вен/5/5 Фургон/4/
(900 кг)

Довжина/шири
на/висота/база,
мм
Енергетична
установка
Час зарядки від
станції/побутової
мережі
Тип привода
Тип двигуна
Максимальна
потужність, кс.
(об/хв.)
Макс. крутящий
момент, Нм
(об/хв.)
Макс. швидкість,
км/год
Час розгону
0–100 км/год. с
Час розгону
0–60 км/год. с
Запас ходу по
європейському
циклу NEDC, км
Роздрібна ціна
в Європі,
євро(прогноз)

3885/1765/
1595/2570

4270/1775/
1605/2780

2695/1560/
1540/1865

Liion аккум. Liion аккум

4763/1906/
1902/3200

3,5/8

3/8 (на про
біг 100 км)

Liion аккум., Liion аккум
палив. елти
Заправка
6/12
воднем

Задній
Електро
30(2330)

Передній
Електро
95

Передній
Електро
136

Передній
Електро
95

120(н.д.)

290

290

280

100

150

170

80

н.д.

14

11,4

н.д.

6,5

5,5

н.д.

н.д.

135

255

385

130

Від 10200

Від30000

Від 35000

Від 50000
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У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні
висновки: сьогодні вже є електромобілі, придатні для щоденної експ
луатації в місті. Збільшити радіус дії і зберегти при цьому нульові
шкідливі викиди дозволяє воднева технологія FCELL. Прорив мож
ливий, якщо швидко розвинуть інфраструктуру.
Література
1. www.autogenau.de/news/autowelt/smartfortwoalsdiscokugelunter
wegs.html.
2. www.smartfortwo.ru.
3. www.icar.kiev.ua/2011/03/ekologichnyjmercedesbenzvitoecellna
elektrotyagepokoryaetevropu/.

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ОПЕРАЦІЙ
ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ДВЗ
С. А. Бородавко,
VI курс, група ЗАГ"61,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
О. В. Голуб, д"р фіз."мат. наук, с. н. с., науковий керівник

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) понад сто років застосо
вуються в різних сферах діяльності людини. За цей час їхня конст
рукція була суттєво змінена, що продовжується і дотепер [1]. Ос
новні напрями подальшого розвитку двигунів пов’язані з удоскона
люванням процесів згоряння, газообміну, підвищенням питомої
потужності, зниженням теплонапруженості, шкідливих викидів,
питомої витрати палива. У зв’язку з цим отримання достовірної
дослідної інформації та її аналіз виходить на передній план у всьо
му комплексі задач, які потрібно вирішувати при випробуваннях
механізмів та систем ДВЗ [2].
Одним з оптимальних варіантів вимірювання показників робо
ти двигунів та їх систем в реальному часі є використання USB осци
лографів. Серед великої кількості вказаних пристроїв, що випуска
ються різними виробниками, одним з найоптимальніших варіантів
за надійністю роботи, можливостях та вартості є 8канальний USB
осцилограф фірми «Injector Servis».
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Програма USB осцилографа дає можливість:
1. Працювати в режимі 8канального аналогового осцилографа
або цифрового аналізатора.
2. Виводити сигнали в реальному режимі часу на монітор ком
п’ютера.
3. Здійснювати синхронізацію по передньому або задньому фрон
ту заданого рівня.
4. Проводити запис досліджуваного сигналу в режимі аналого
вого осцилографа з частотою оцифровки 250/500 кГц — 47/23 хв;
цифрового аналізатора з частотою оцифровки 500 кГц — 71 хв.
5. Проводити автоматичне маркування і коментувати характерні
ділянки осцилограми.
Розроблено експериментальну модифікацію приладу, який дає
можливість вимірювати циклічні лінійні переміщення механічних,
гідравлічних, електричних клапанів або будь яких інших пристроїв,
що виконують зворотно — поступальний рух.
До складу приладу входять індуктивний датчик переміщення на
базі датчика SML — 20,0 фірми ADZ Nagano GmbH (Германія) і блок
обробки інформації. Для відтворення і аналізу отриманої інформації
можуть використовуватися цифровий вольтметр, осцилограф, комп’ю
тер. Сумісна робота індуктивного датчика і блоку обробки інформації
забезпечує лінійну залежність між переміщенням і вихідним сигна
лом, що сприймається пристроями відтворення і аналізу інформації.
В процесі безмоторних і моторних випробувань були встанов
лені фази газорозподілу максимально наближені до фаз рекомендо
ваних заводом виробником (осцилограма фаз наведена). Це дало
можливість повною мірою виконати програму випробувань.
Висновки. Використання осцилографічних методів досліджень
значно спрощує процес отримання достовірної інформації про тех
нічний стан і особливості роботи механізмів і систем двигунів внут
рішнього згоряння в процесі їх випробувань.
При правильному підборі вимірювальних датчиків USBосцило
граф забезпечує високу точність результатів вимірювань з можливістю
їх запису. Інтерфейс програми простий у використовуванні і не вима
гає спеціальної і поглибленої підготовки користувача комп’ютером.
Окрім цього USBосцилограф можна широко використовувати
для виявлення несправностей і діагностики систем автомобілів у про
цесі їх експлуатації.
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ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНІ ПОКРИТТЯ —
ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ
С. С. Васільєв,
ІІІ курс, група АГ"31
Науковий керівник: В. А. Косенко,
доцент, канд. техн. наук

Електрофоретичний метод нанесення покриттів застосовується
в промисловості для осадження захисних і декоративних покриттів
із лаків, фарб, пластмас на різні основи. Цей метод з успіхом засто
совується в електро та радіотехнічній промисловості для отриман
ня емісійних і антиемісійних покриттів.
Для осадження покриттів використовують тонкодисперcний
порошок в органічній діелектричній рідині, в яку додають стабілі
зуючі речовини, які запобігають зібранню частинок в комок. Ці
частки, які в залежності від їх природи та властивостей рідини на
бувають позитивного чи негативного заряду, переміщуються в рі
дині під впливом дії електростатичного поля та осаджують на одно
му із електродів (напруга між електродами 50–50В).
Електрофоретичні покриття після осадження мають невелику
силу зчеплення з основою. В зв’язку з чим необхідна термічна
обробка, режими якої вибирають в залежності від складу і призна
чення.
Основні переваги електрофоретичного метода осадження покрит
тів — висока швидкість процесу, широке коло матеріалів, які можна
осаджувати і наносити покриття різної товщини із однієї суспензії.
В якості зносостійкого матеріалу для електрофоретичних пок
риттів на автомобільні деталі був вибраний сплав КХНФ15. При
виборі цього матеріалу враховувались високі механічні властивості
і відносно невелика вартість матеріалу.
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Властивості сплаву на основі карбіду хрому
Марка

КХНФ15

КХНФ20
КХНФ30

Хімічний склад,
% ваг.

Cr3C2 — oснова
Ni — 15–16%
P — 0,1–0,13%
Cr3C2 — oснова
Ni — 20–22%
Cr3C2 — oснова
Ni — 30–33%

Властивості
Питома Міцність,
Ударна
Твердість,
вага, г/см3
МПА в’язкість, МПа
HRA

6,7–7,0

1200

0,01

82

6,7–7,1

500

0,015

80

7,2–7,3

200

0,020

78

Для нанесення електрофоретичних покриттів використовували
суспензії на основі пропилового спирту, шелака, а в якості електро
розрядника — сіль алюмінію — Al (NO3)3.
Склад суспензії, вагових частин
Тверда частина КХНФ15 — 110–140
Пропиловий спирт
— 130–120
Шелак
— 20–30
Алюміній азотнокислий — 0,04–0,06
Для виготовлення суспензії застосовували порошок КХНФ15
із розміром часток 2–6 мкм. Як показали дослідження максималь
ний вихід осаду спостерігається при напрузі 100–150 В. В якості
анода брали електрод із сталі 08Х18Н9Т.
Для покращення адгезії добавляли 2% припою ПАН21 ТУ ІЕС
ім. Патона 39583, який має такий склад:
Cu (основа) — 92–93%
Ni
— 4–3%
B
— 0,3–0,8%
Si
— до 0,5%
Термообробку проводили в вакуумі 5•10–4 мм рт. ст. при темпе
ратурі 1000–1050 °С в печі СНВ 1–3,1.
Товщина покриттів складала 100–150 мкм. Як показали дослі
дження в середовищі NaCl, стійкість по зрівнянню зі сталю 45, ви
росла в 45 разів.
Випробування на зносостійкість показали, що деталі із покриттям
КХНФ15 працюють в 10–15 разів краще, ніж без покриттів (загар
тована сталь 45).
Таким чином, електрофоретичні карбідні покриття є перспек
тивними для збільшення зносостійкості деталей автомобілів.
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CИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
АВТОМОБІЛЬНИХ ПАЛИВ
В ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ
В. В. Веремчук, А. О. Олефір,
VI курс, група ЗАГ"61,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут,
кафедра автомобільного транспорту
Науковий керівник: О. І. Олефір, канд. техн. наук, доцент

Серед методів зменшення витрати палива автомобілями важли
ве місце займає візуальний контроль за кількістю його витрати, то
му необхіден витратомірний пристрій, який дозволяє контролюва
ти не тільки суммарну кількість палива, а і миттеві кілометрові та
часові витрати. Паливну економічність автомобілів доцільно оці
нювати не лише по контрольній витраті палива на певній постійній
швидкості руху, але і по вжитку палива в типових ситуаціях. Реалі
зувати вищесказане можливо при вживанні вбудованих витратомі
рів, надає водієві можливість постійно контролювати витрату палива
в реальному часі і відстежувати його зміни залежно від характеру
руху на маршруті.
Детальний аналіз конструкцій витратомірів різних типів довів
перспективність використання у мобільних системах контролю ви
трат палива витратомірів ротаційнокулькового типа, які принципово
можуть забезпечити необхідну точність і найголовніше оперативність
проведення замірів витрат палива. Побудована статистична модель
витрати палива автомобілемя і особливо модель витратоміра на базі
чисельного розрахункового експерименту дозволили довести, що
тільки прийняття нових конструктивних рішень дозволить створити
ротаційнокульковий витратомір з компенсацією витоків пристро
єм типу «хвиля», здатний у реальних експлуатаційних умовах забез
печити необхідну точність проведення вимірів витрат пального ав
томобілями. Витратоміри ротаційнокулькового типа потрібно
оригінально модифікувати введенням активних пристроїв типу
«хвиля» для забезпечення підвищеної точності за умов малих і над
малих витрат пального, коли внутрішні утечкі мають вирішальний
вплив на фактор точності.
Запропонована і розроблена оригінальна конструкція кулькового
витратоміра палива підвищеної точності з пристроєм типу «бігуча
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хвиля». Розроблений і виготовлений витратомір дає змогу отриму
вати інформацію у цифровому коді, що уможливлює використання
його для подальшого подання на цифрове табло, бортовий комп’ютер
автомобіля або в ЕОМ для аналізу і опрацювання через блок узго
дження. Використання полімерів, алюмінієвих, магнієвих, бронзових
сплавів, та немагнітної нержавіючої сталі для корпусів і елементів,
а також електронних компонентів і схем великого ступеня інтегро
ваності типу мікропроцесорів, забезпечує швидкодію, точність
вимірювання, низьку вартість виробу.
Згідно з приведеною розробленою методикою випробування був
проведений комплекс робот по тарировці розробленого витратомі
ра, оцінці його точностних параметрів в лабораторних умовах. Для
доведення працездатності розробленої конструкції витратоміра па
лива були проведені дослідження його працездатності у реальних
експлуатаційних умовах. Досліджувалась установка витратоміра
«ХВИЛЯУ2011» у підкапотному просторі біля двигуна і у багаж
ному відділенні біля баку автомобіля. Проведені натурні іспити
в реальних експлуатаційних умовах експериментального автомобі
ля, показали виняткову надійність розробленого витратоміра палива
і збігу результатів контрольних досліджень. Це надає право ствер
джувати про високу надійність результатів по виміру витрат палива
у натурних експлуатаційних умовах. Під час проведення розробок
проведені роботи по дослідженню можливості встановлення роз
робленого і виготовленого витратоміра палива на різних моделях
автомобілів. Проведені випробування у натурних дорожніх умовах,
підтвердили перспективність прийнятих конструктивних рішень.
Отримані результати довели, що розроблений витратомір «ХВИ
ЛЯУ2011» відповідає найкращим світовим зразкам витратомірів.
Розроблені практичні рекомендації для водіїв по економії палива
і економному керуванню автомобілями. Отримані конкретні нові
рекомендації по економії пального для водіїв по керуванню автомо
білів і спецмашин з причепами в реальних експлуатаційних умовах.
Проведені експлуатаційні випробування експериментального
зразка розробленого витратоміра в реальних експлуатаційних умо
вах показали точність і надійність запропонованої системи. Резуль
тати роботи можуть бути використані у більшості автотранспорт
них підприємств, СТО і у інших структурах автосервісу.
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ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ПАЛИВ
В ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ
Р. В. Веремчук, А. О. Олефір,
VI курс, група ЗАГ"62,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: О. І. Олефір, канд. техн. наук, доцент

Проведений аналіз методів оцінки октанових чисел автомобіль
них бензинів показав перспективність комбінованого методу спект
роскопії у інфрачервоній області з використанням методу магнітно
ядерного резонансу середовища, який суттєво змінює параметри
середовища на різноманітній частоті і надає можливість суттєво
підвищити точність вимірювання. Проведені роботи по лаборатор
ному моделюванню процесів магнітоядерного резонансу палив по
казали, що використання ядерномагнітного резонансу у системі
з оптичним зондуванням у інфрачервоній області надає змогу роз
робити оригінальну систему октанометра з поліпшеними точност
ними параметрами нового покоління.
Суть запропонованого метода полягає у тому, що оптична сис
тема сформована парою світлодіод і фотодіод, і додатково містить
електромагнітну котушку, яка живиться від задаючого електронно
го високочастотного генератора плаваючої частоти, направлену
у зону оптичного потоку від світлодіода до фотодіода який проходить
через досліждуєму рідину, причому оптичний потік проходячи від
світлодіода у зоні розсіювання відбиваеться від встановленого пла
тинового дзеркала і попадає на фотодіод. Розробка повного комп
лекта робочих креслень дозволили виготовити експериментальний
зразок оригінального магнітоядерного октаноміра. Для доведення
працездатності розробленої конструкції октанометра з ядерномаг
нітним активуванням були проведені дослідження його працездат
ності у реальних експлуатаційних умовах.
Була поставлена задача експериментально довести, що запропо
нована методика та виготовлене обладнання дає можливість від
браковувати високоякісні та некондиційні палива. Відповідно до
плану експериментальних робіт були досліджені 224 зразка палив.
Основою бази даних експериментальних вимірювань стали палива
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провідних компаній України. Для дослідження розробленого і ви
готовленого приладу обрали бензини з октановим числом розпов
сюдженим на ринку України — 76–80; 92; 95; 98. Вся вибірка палив
являла собою бензини виготовлені за різними технологіями розхо
дження між якими не бралися до уваги. Всі бензини порівнювалися
між собою та з еталонними, що поставлялися безпосередньо фірма
мивиготовлювачами, що виключало їхню підробку. Обсяг конт
рольної вибірки по кожному з чотирьох типів палив складав
75 вимірювань. Результати вимірювань заносилися в базу даних,
для статистичної обробки результатів. Саме головне було в тому, що
в процесі експлуатації в двигунах автомобілей водії самі не змішу
ють бензини різних марок і завжди заправляють автомобіль певним
сортом палива, пересортиця палив може бути тільки на заправках чи
у постачальників. У якості базового автомобіля був взятий автомо
біль ВАЗ21011, як типовий представник автомобілів цього класу.
Після обробки експериментальних даних були отримані гістог
рами розподілу, за допомогою яких були побудовані порівняльні
графіки. З досить великою вірогідністю можна відрізнити палива
різних сортів одне від іншого. З вірогідністю майже 100% можна
відбракувати непридатні для подальшої експлуатації палива і їх пе
ресортицю. При аналізі палив, узятих безпосередньо з паливозаправ
ки і бака, видно, що тут чітко проявляється різниця в стані палив.
Можна зробити висновок, що незадовільний стан зберігання палив
у баці автомобіля і його умови зберігання відіграють значну роль
в причинах незадовільної роботи двигунів автомобілів.
На основі аналізу можна зробити висновок, що за допомогою
приладу для визначення якості автомобільних палив можна не ли
ше оцінювати якість палива, а й з достатнім ступенем вірогідності
відрізняти палива одного виробника від інших. Доведено що в за
лежності від регіонів заправки, палива суттєво відрізняються одне
від одного, на що впливає можливо гірші умови зберігання, чи те,
що палива різних сортів змішуються один з одним як при їх збері
ганні, так і при транспортуванні.
Проведені експлуатаційні випробування експериментального
зразка розробленого магнітоядерного октаноміра в реальних експлу
атаційних умовах показали достатню точність і надійність запропоно
ваної системи. Результати роботи можуть бути використані у більшос
ті автопарків, на заправках, СТО і у інших структурах автосервісу.
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РЕГЕНЕРАЦІЯ ВОДИ
ПРИ ОЧИЩЕННІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
О. С. Горбань,
2 курс Національний університет біоресурсів
і природокористування України.
Науковий керівник: В. З. Докуніхін,
канд. техн. наук, доцент

Постановка проблеми. У процесі експлуатації автотранспортного
засобу на ньому відкладаються різноманітні за складом, властивос
тями, товщиною і міцністю зчеплення з поверхнею забруднення.
Забруднення заважають проведенню контрольних і регулювальних
робіт, знижують продуктивність праці при ТО і ремонті автомо
білів, призводять до порушення лакофарбових покриттів і корозії.
Своєчасне і якісне очищення дозволяє підтримати гарний зовнішній
вигляд автомобіля, створити сприятливі умови для водія і паса
жирів, підтримати культуру технічного обслуговування, виключити
попадання бруду в агрегати і вузли в процесі заправки паливом
і мастильними матеріалами.
У теперішній час в умовах невеликих автопарків, до яких відно
ситься автопарк НДГ «Великоснітинське» використовується миття
вручну за допомогою щіток, ганчір’я або під незначним тиском зі
шлангів, під’єднаних до водопровідної мережі.
Така організація робіт не тільки не забезпечує необхідної чистоти
поверхонь, але й призводить до значних витрат води, електроенер
гії і інших ресурсів. Більшість існуючих у теперішній час дільниць
(постів) миття і очищення не відповідають сучасному рівню розвит
ку техніки, не дотримуються вимоги щодо охорони навколишнього
природного середовища. Тому необхідно переоснастити пости мит
тя автотранспортних засобів сучасним обладнанням на основі
ефективних високонапорних миючих машин разом із компактни
ми установками і системами оборотного водопостачання.
Результати досліджень. Дільниця (пост) миття і очищення автот
ранспортних засобів повинен мати дві такі технологічно пов’язані
частини:
— безпосередньо дільниці (поста), де проводяться миючоочи
щувальні роботи;
— обладнання і споруди для очищення стічної води від забруднень
для повторного використання води при митті машин. Дослідженнями
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встановлено, що найбільший ефект, що впливає на результат очи
щення досягається:
— високим тиском струменя води (10–19 МПа);
— застосуванням технічних миючих засобів, що біологічно роз
кладаються;
— температурою води, особливо при забрудненні нафтопродук
тами і оливою.
Поєднання вказаних чинників дозволяє скоротити витрати во
ди в 8–12 разів, електроенергії — 10–18 разів, скоротити трудоміст
кість миття в 3–6 разів, забезпечити високу якість очищення. При
виборі схеми оборотного водопостачання необхідно враховувати
наступні основні вимоги:
— забезпечення високої якості очищення згідно вимог санітар
них норм;
— відсутність необхідності у щоденному лабораторному конт
ролі якості очищеної води;
— відповідність продуктивності систем очищення виробничій
потужності дільниці (поста);
— компактність очисних споруд і можливість їх розміщення на
порівняно невеликих площах;
— простота і надійність в експлуатації.
Системи оборотного водопостачання можуть мати підземне і ком
пактне наземне розміщення. При підземному розміщенні застосо
вується двокаскадна система, яка складається з двох послідовно
з’єднаних металевих резервуарів. Каскад І має одну секцію, а кас
кад ІІ — двосекційний. Каскад І призначений для попереднього
очищення води. Перша секція другого каскаду призначення для пер
винної фільтрації і видалення залишків паливо мастильних мате
ріалів. Друга секція забезпечує кінцеву фільтрацію води. До наземних
систем очищення води можна віднести фільтрисепаратори і інші
установки оборотного водопостачання. Одним із важливих шляхів
створення ефективних малогабаритних установок для регенерації
сильно забруднених стічних вод є застосування методів хімічної коагу
ляції, електрокоагуляції електрофлотокоагуляції. Електрофлотокоагу
ляція здійснюється в електролітичній ванні, що розділена іонообмін
ною діафрагмою на дві рівні частини: анодну і катодну камери.
В анодній камері встановлено два електрода (вертикально і го
ризонтально), а в катодній — тільки вертикально.
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Особливо впливає на процес регенерації матеріал анода, поскіль
ки коагуляція забруднень проходить не тільки за рахунок розщеплен
ня анода (при використанні металевих електродів), але і в результаті
електролітичних процесів, розряду заряджених частинок на елект
родах у випадку застосування нерозчинних графітних електродів.
При використанні графітних електродів утворюється диоксид
вуглецю, який сприяє зниженню величини рН розчину, що під
дається регенерації. Слід відмітити, що підвищення концентрації
забруднення призводить до інтенсифікації процесу електрофлото
коагуляції. В результаті зменшується відстань між частинками за
бруднення і збільшення сили взаємодії притяжіння. При електро
флотокоагуляції під дією електричного струму іони компонентів
технічних миючих засобів проходять через іонообмінну мембрану
з анодної камери в катодну. При зниженні рН до 5,0–5,5 з анодної
камери в катодну переходить до 78% кальцинованої соди, 70% ме
таселікату натрія і біля 50% трополіфосфату натрія. Після регене
рації від первинної концентрації технічних миючих засобів у роз
чині залишається до 70% NaSiO3 і Na2CO3 до 25% Na5P3O10 і біля 5%
нейоногенних поверхнево активних речовин.
Висновки. Використання дільниць (постів) очищення автотранс
портних засобів із застосуванням сучасних технологій і оборотного во
допостачання з регенерацією технічних миючих засобів, дозволяє:
— запобігти забрудненню навколишнього середовища;
— раціонально використовувати воду (економія 85–90%);
— забезпечити якісне очищення автомобілів і причепів;
— суттєво скоротити витрати технічних миючих засобів (до 90%);
— найбільш раціональним для автопарку НДГ «Великосні
тинське» є підземне розташування засобів регенерації стічної води.
— для регенерації миючих розчинів доцільно використовува
ти метод електрофлотокоагуляції розроблений МДАУ ім В. П. Го
рячкіна.
Література
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АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
ЯК ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
О. Ю. Даценко,
IV курс, група АГ"41,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
В. К. Олефір, канд. екон. наук, доцент, науковий керівник

За своєю природою економіки усіх країн зростають. Кожного на
ступного року вони, як правило, виробляють більше товарів і послуг
ніж у минулому, забезпечуючи приріст реального ВВП. Економіки
окремих країн зростають більш високими темпами, інших —
відносно низькими. При цьому, зростання національної економіки
відбувається не поступово, лінійно, а за складною траєкторією. Фа
за зростання чергується із фазою застою або навіть спаду виробни
цтва. Існують періоди, коли виробництво в країні не зростає або
навіть зменшується. Ці явища є небажаними для національної еко
номіки і соціальної сфери, але вони об’єктивно існують і час від ча
су повторюються.
Перші помітні спади виробництва і ділової активності були
зафіксовані у 19 столітті під час так званого первинного накопичен
ня капіталу. Спочатку вони мали місце в окремих країнах (Англія,
Франція, Сполучені Штати Америки), а потім поступово стали на
бувати світових масштабів. Перша економічна криза, яка науковцями
оцінюється як світова, спалахнула у 1857 р. Після цього світові еко
номічні кризи стали періодичними. Найбільш тривалою і глибокою
світовою кризою 20 століття була світова економічна криза
1929–1939 рр. В Сполучених Штатах Америки найбільш важка її
фаза тривала з 1929 р. по 1933 р. і отримала назву «Велика депресія».
Нині світова економіка поступова виходить з фінансовоекономіч
ної кризи, яка спалахнула у 2008 р. у США і вразила практично усі
країни світу (в тому числі і Україну).
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Практично усі відомі економісти 19 і 20 століття досліджували
причини виникнення економічних криз і пропонували методи їх
запобігання та пом’якшення. Сформувалось декілька напрямів еко
номічної думки, які по різному тлумачили механізми і наслідки цього
явища: марксизм, монетаризм, кейнсіанство, австрійська школа
тощо. Пропозиції окремих економістів використовувались урядами
для проведення антициклічної політики і давали позитивний ефект.
Однак час йшов, економіка поновлювалась після кризи, продовжува
ла далі розвиватись (і достатньо довго) до того моменту, поки чергова
криза (не дивлячись на усі антициклічні заходи) знову не вражала
економіку.
Таким чином, еволюція капіталістичних відносин, починаючи
з 19 століття і до цього часу, свідчить про те, що економічні кризи
іманентно притаманні цьому способу виробництва. В залежності
від багатьох, ще не відомих науці факторів, ці кризи можуть бути
або більш, або менш глибокими і руйнівними. В цих умовах постає
завдання своєчасно передбачити наближення кризових явищ і роз
робити раціональну політику подолання її наслідків.
Багато економістів пробували розробити універсальний «баро
метр», який би вказував на погіршення загальногосподарської
кон’юнктури. Однак до цього часу такого надійного методу не існує.
Зафіксована група показників, які час від часу сигналізують про
наближення кризових явищ на макрорівні. Серед цих показників
є декілька таких, що мають відношення до автомобільного транспор
ту: обсяги перевезень автомобільним транспортом і обсяги продажу
легкових автомобілів. Якщо обсяги продажу автомобілів почина
ють стабільно зменшуватись, то це свідчить про те, що знижується
платоспроможний попит, а через деякий час почнуть зменшуватись
і обсяги виробництва. Зниження обсягів перевезень автомобільним
транспортом впродовж двох кварталів вказує на те, що економіка оста
точно увійшла у рецесію і потребує проведення антикризових заходів.
Літeратура
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АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
А. М. Довбня,
4 курс, Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Науковий керівник: В. З. Докуніхін,
канд. техн. наук, доцент

Постановка проблеми. В теперішній час планування заходів з без
пеки руху в автотранспортних підприємствах (АТП) проводиться
в основному шляхом врахування і аналізу дорожньотранспортних
пригод (ДТП) за причинами їх виникнення і супутніми чинниками.
Для підвищення ефективності служби безпеки дорожнього руху
доцільно розглядати ці заходи з точки зору профілактичної роботи,
а саме — прогнозування причин ДТП з урахуванням також пригод
в інших автотранспортних підприємствах (автопарках) і усуненням
передумов ДТП у повсякденній роботі з підготовки водія і транспо
ртного засобу до рейсу.
Тому питання дослідження помилок водіїв є актуальним.
Результати дослідження. Аналіз помилок водія є одним із основних
шляхів рішення інженернопсихологічних і ергономічних задач.
Особливу важливість цей аналіз має для підвищення надійності
водія в системі ВАДС.Поняття помилки або відмови оператора (во
дія) перенесено в інженерну психологію з теорії технічної надій
ності, де воно застосовується до технічних об’єктів. Відмова об’єкту
відзначається в теорії надійності як втрата ним властивостей, без
яких він не може виконувати встановленні функції.
Відмова водія за аналогією відзначається, як перехід його в та
кий стан, при якому стає неможливим його подальше нормальне
функціонування (керування автотранспортним засобом). Аналіз по
милок водія проводився нами шляхом аналізу ДТП за методикою
роботи (3). Згідно цієї методики всі помилки водія при управлінні
автомобілем діляться на три групи: помилки сприйняття, помилки
прийняття рішення і помилки дії. У кожній з цих груп є наступні
типи помилок. Помилки сприйняття: неуважність, відволікання уваги
на внутрішні або зовнішні чинники, неправильний пошук інфор
мації, неправильна оцінка дій інших учасників руху. Помилки прий
няття рішення: неправильні припущення, неправильний вибір
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маневру, велика або мала швидкість, рух з невеликою дистанцією, по
дача неправильного сигналу, неправильні дії, що запобігають ДТП.
Помилки дії: неправильна техніка водіння, неправильні прийоми
гальмування, неправильне керування. На основі аналізу 40 ДТП
встановлено розподілення помилок водія, які стали головними
причинами цих ДТП (табл. 1).
Таблиця 1 — Розподілення помилок водія
Тип помилки

Кількість ДТП %

Помилки уваги
Неправильне сприйняття
Велика швидкість
Велика реакція
Неправильне рішення
Помилкові дії

28%
18%
24%
7,5%
20%
2,5%

Висновки
1. При організації заходів по безпеці руху в АТП доцільно збіль
шити обсяги робіт з профілактики ДТП на основі аналізу помилок
водія.
2. Встановлено розподілення помилок водія які привели до ско
єння ДТП. Основними помилками є: помилки уваги (28%), велика
швидкість (24%), неправильне рішення (20%), неправильне сприй
няття (18%).
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ
РОЗРАХУНКУ ПОТУЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
З ТЕХНІЧНОГО АВТОСЕРВІСУ
О. І. Дубинець, д"р техн. наук, професор,
О. А. Лудченко, д"р техн. наук, професор,
Я. О. Лудченко, доцент, Р. В. Грищенко, старший викладач

Підвищення ефективності технічного автосервісу передбачає
введення в дію наявних резервів в автотранспортних господарствах.
Найважливішою умовою покращення їх роботи є пов’язання пла
нових обсягів перевезень з потужностями ремонтнообслуговуючо
го виробництва (РОВ).
І тут важливо чітко розмежовувати поняття виробничої програ
ми РОВ і його потужності. Поділивши перше на друге, одержують
коефіцієнт використання потужності РОВ.
Здебільшого, ремонтнообслуговуючі виробництва автотранс
портних підприємств виконують різні види робіт з технічної підго
товки дорожньотранспортних засобів до експлуатації. Їх практич
но неможливо виразити однозначним натуральним показником.
Неприйнятним є також метод визначення умовнонатуральних по
казників (приведені ремонти, кількість обслуговуваних автомобілів
тощо) через трудомісткість ремонтнопрофілактичних робіт, бо на
різних дільницях РОВ величина людиногодин неоднакова. Вона,
наприклад, більша там, де вищий рівень механізації та автоматизації
процесів профілактики і ремонту автомобілів, і менша, де цей рівень
нижчий. Певно, найдоцільніше користуватися при визначенні по
тужності РОВ грошовими вимірниками, що дає змогу підсумовува
ти обсяги виконання різних видів ремонтнопрофілактичних робіт.
І тут виникає запитання, які затрати треба враховувати? Так, об
сяг ремонтнопрофілактичних робіт можна обчислювати тільки як
суму затрат на заробітну плату ремонтним робітникам і затрат на
запасні частини, враховуючи затрати на відновлення і капітальний
ремонт технологічного обладнання в статті накладних витрат. Однак
при збільшенні затрат на запасні частини зростає і величина вироб
ничої потужності РОВ, що не відображає фактичної її можливості.
Зважаючи на це, обсяг ремонтнопрофілактичних робіт найкраще
обчислювати як суму затрат на заробітну плату ремонтних робітни
ків, плюс сума амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт
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і повне відновлення технологічного обладнання, а також плюс зат
рати на матеріали.
Потужність РОВ, як відомо, в певному розмірі використовуєть
ся для задоволення власних потреб автотранспортних підприємств
у ремонтнопрофілактичних роботах, а частина її може бути резе
рвною. У цьому випадку потрібно робити додатковий розрахунок:
для цього ділять резерв потужності на додатково використовувану
потужність і нерозподілений залишок. Повна потужність РОВ до
рівнюватиме сумі виробничої потужності, яка йде на власні потреби,
і величини додатково використовуваної потужності. Оптимальний
розмір останнього визначається з урахуванням мінімальних затрат
на ремонтнопрофілактичні роботи. Звідси висновок: загальні за
трати на ремонт і профілактику рухомого складу слід обчислювати
як суму затрат на власне ремонтнопрофілактичні роботи і додатко
вих затрат на довикористання потужності РОВ, затрат на холостий
пробіг автомобілів від периферійного автотранспортного підприємст
ва до централізованого ремонтнообслуговуючого виробництва, до
даткових накладних витрат і затрат на оплату технічного обслугову
вання і ремонт автомобілів іншим організаціям (за відрахуванням
економії, одержаної завдяки ефективному використанню потужнос
ті РОВ). Економія ж одержується в результаті заощадження коштів
по зарплаті ремонтним робітникам, по матеріалах і витратах на ор
ганізацію ремонтнопрофілактичних робіт.
Затрати на виконання власне ремонтнопрофілактичних робіт
практично не залежать від зовнішніх організаційних умов діяльнос
ті того чи іншого автотранспортного підприємства, тобто від умов,
які виливають на розмір додаткових затрат на довикористання по
`
тужності РОВ. Тому доцільно брати як критерій оптимальності Знг
чисті народногосподарські витрати, знаходячи їх, за формулою:
` = Здод – Сmax,
Знг
де Здод — величина додаткових затрат на організацію довикорис
тання потужності РОВ;
Сmax — загальна економія від росту ефективності використання
потужності РОВ.
При визначенні оптимальної величини додатково використовува
ної потужності треба передбачити виконання ремонтнопрофілактич
них робіт для тих автотранспортних підприємств, у яких, власних:
238

для сервісного
обслуговування автомобілів

Підсекція 13.4

потужностей не вистачає. Останні можуть користуватись як послуга
ми інших підприємств, так і нарощувати власні виробничі потужності.
В обох випадках вони, звичайно, робитимуть додаткові затрати:
Розширювати потужності РОВ доцільно при додержанні умови
Ен < Ерозр, де Ен — нормативний коефіцієнт ефективності капіталь
них вкладень, який дорівнює 0,10 для проектованих АТП, а Ерозр —
коефіцієнт ефективності капітальних вкладень: Цей коефіцієнт зна
ходять з виразу
` / Зров,
Ерозр = Знг
де Зров — затрати на будівництво, технологічне обладнання та орга
нізацію виробництва.
Отже, додаткова потужність забезпечуватиметься при умові
Ен > Ерозр. Оптимальну величину її визначають як суму окремих по
тужностей — завантажень.
Приклад. Потужність ремонтнообслуговуючого виробництва
автотранспортного підприємства, визначена за наведеною вище ме
тодикою, становить 420,25 тисячі карбованців, а обсяг ремонтнопро
філактичних робіт — 362,6 тисячі. Таким чином, РОВ автотранс
портного підприємства має надлишкову потужність у 57,65 тисячі
карбованців. Коефіцієнт використання потужності дорівнює 0,86.
У районі розташування, даного автотранспортного підприємства
є дві автобази, які потребують додаткових виробничих потужностей,
їх розрахункові коефіцієнти ефективності капіталовкладень станов
лять відповідно 0,045 і 0,022. От же, силами згаданого підприємства
можна поповнити нестачу потужності автобаз у сумі відповідно
12,3 тисячі і 25,4 тисячі карбованців. При цьому обсяг ремонтно
профілактичних робіт, виконуваних автотранспортним підприємст
вом, досягне 400,3 тисячі карбованців, а коефіцієнт використання
потужності РОВ зросте до 0,95.
Викладена методика має велике практичне значення, оскільки
з’являється можливість збалансувати планові обсяги ремонтнопро
філактичних робіт із справжніми можливостями АТП. Це особливо
важливо за умов ринкової економіки.
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ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ПІШОХОДІВ
У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
І. А. Лановенька,
II курс, Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Науковий керівник: В. З. Докуніхін,
канд. техн. наук, доцент

В теперішній час у с. Пилипківці Хмельницької області прожи
ває 500 жителів. На них припадає 385 транспортних засобів, у тому
числі 320 велосипедів. Слід відзначити, що подальший процес ав
томобілізації с. Пилипківці буде проходити без суттєвої зміни тери
торії села і протяжності вуличнодорожньої мережі. Інтенсивність
руху у селі може зрости у декілька раз. Відповідно, якщо кардиналь
но не підвищиться безпека руху, зросте і кількість ДТП. Майже 60%
усіх загиблих у ДТП є пішоходи. У зв’язку з цим виникає актуальна
проблема своєчасного розроблення і реалізації ряду ефективних за
ходів щодо підвищення безпеки руху пішоходів. Складність проб
леми полягає в тому, що поведінка пішоходів у процесі пішохідно
го руху складніше піддається регламентації, ніж поведінка водіїв.
Правила покладають відповідальність за безпеку пішоходів на всіх
учасників дорожнього руху: водіїв і пішоходів. Але водій механічно
го транспортного засобу керує об’єктом підвищеної небезпеки. То
му він повинен проявляти особливу уважність до пішоходів і не
створювати для них критичних аварійних ситуацій. Аналіз ДТП
і практика дорожнього руху свідчить, що з точки зору уважного і ко
ректного ставлення до пішоходів, особливо дітей і людей похилого
віку, значна частина водіїв, демонструє низький рівень професійної
культури. Водії поділяються на декілька категорій, однією з яких
є водії з агресивною ознакою по відношеню до пішоходів, які знахо
дяться на пішохідному переході типу «зебра». Деякі з них викорис
товують «силовий» метод витискання пішоходів з проїзної частини
дороги шляхом небезпечного наближення до них на пішохідних пе
реходах у сільській місцевості.
Статистика свідчить, що основна кількість ДТП приходиться на
дві вікові групи пішоходів:діти до 15 років;особи старше 65 років;
Пішоходи похилого віку мають певні складності, які можуть бу
ти зведені до таких: недостатній обсяг уваги;складнощі в оглядності
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при складній дорожній обстановці при переході через проїзну час
тину, зіткнення з іншими пішоходами; відсутність необхідних знань
правил дорожнього руху,незнання особливостей поведінки на до
розі інших учасників дорожнього руху, невпевненість у своїх діях,
нерішучість;складнощі у взаєморозумінні з іншими учасниками
дорожнього руху; мала швидкість пересування;
Особливості поведінки дітей на дорозі. Особливістю поведінки
дитини на дорозі є те, що її увага спрямована, в основному, не на
аналіз та оцінювання сукупності дій учасників дорожнього руху,
а спрямована на поодинокі об’єкти, у зв’язку з чим їхня орієнтація
у складній дорожній обстановці недостатня. Взагалі, поведінка ди
тини, як учасника дорожнього руху, формується, головним чином,
на слуховому та зоровому сприймані оточуючого.
Зорове поле в значній мірі обумовлене віком дитини: у віці 3 ро
ків воно розташовано на висоті біля 90 см, у віці 6 років 110 см. На
віть легковий автомобіль, припаркований біля тротуару, закриває
дитині видимість на дорозі. Внаслідок малого зросту дитина сприймає
і використовує для забезпечення своєї безпеки значно менший, ніж
доросла людина, об’єм інформації про дорожню обстановку. У сіль
ській місцевості поява автомобіля викликає у них цікавість. Особ
ливості дитячої психології необхідно завжди враховувати, так як
мотивацією їх поступків може бути самою неочікуваною. Захопив
шись грою, вони часто переводять її на проїзну частину дороги або
біля неї. Найбільше інтенсивний рух пішоходів у с. Пилипківці
спостерігається біля школи, дитячого садка, магазину, медичного
пункту і будинку культури. Для того щоб підвищити безпеку пішо
ходів у цих місцях необхідно застосувати такі заходи: облаштувати
вулицю ім. Шевченка тротуарами, щоб пішоходи не ходили по про
їзній частині; установити біля школи знаки 1.33, 5.35, 5.35.1, 5.35.2,
а біля магазину і медичного пункту — лежачі поліцейські та огоро
дження; запропонувати пішоходам прикріпляти до елементів одягу
світолоповертальні елементи; організовувати регулярні заняття
з правил дорожнього руху і аналізом реальних ДТП.
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ТРАНСПОРТНО,ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ
ДОСТАВКИ ХЛІБОПРОДУКТІВ З ЇХ ПАКЕТУВАННЯМ
Л. В. Лозовий,
ІІ курс, Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Науковий керівник: В. З. Докуніхін,
канд. техн. наук, доцент

У теперішній час при доставці хлібопродуктів з хлібзаводу № 12
міста Києва до споживачів використовуються лотки. Така техноло
гія пов’язана із використанням ручної праці і значними простоями
автомобілів при навантажені і розвантажені хлібопродуктів, які скла
дають до 30–40% загального часу доставки вантажів. Ми пропонуємо
застосувати при доставці хлібопродуктів споживачам на розвізних
маршрутах інноваційну технологію з пакетуванням продуктів. Дана
технологія має ряд переваг, основними з яких є: максимальне скоро
чення ручної праці і простоїв автотранспортних засобів при вико
нані навантажувальнорозвантажувальних робіт, збереження якості
хлібопродуктів, зменшення часу, що витрачається на оформлення

Рис. 1. Транспорто+технологічна схема навантаження і доставки до споживачів
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Рис. 2. Транспортно+технологічна схема розвантаження хлібопродуктів та транс+
портування тари на хлібозавод

Рис. 3. Технологічна схема розвантаження тари на хлібозаводі
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транспортної документації тощо. Ми розробили транспортнотех
нологічні схеми доставки хлібопродуктів з їх пакетуванням, які на
веденні на рис. 1, рис. 2, рис. 3.

ZAZ FORZA — НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬ?
З. В. Матвійчук,
ІІІ курс, група АГ"31,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: А. В. Захарченко, старший викладач

Пару років назад на наших телеканалах крутився забавний рек
ламний слоган — якась марка затверджувала, що її продукція —
споконвічно вітчизняний товар, який обов’язково припаде до душі
місцевому людові. Вільному перекладі на російський — «свій завжди
йде до свого за своїм». Шкода, закони про авторське право не доз
волять возз’єднувати цей девіз з ZAZ Forza. Але як збігаються ідеї!
У Запоріжжі стартувало виробництво нового українського автомо
біля для потреб саме наших водіїв і з урахуванням нюансів нашого
ж ринка. Спробуємо розібратися, наскільки «свій» автомобіль з від
верто іноземним ім’ям, китайським родоводом і італійською зов
нішністю пропонує нам корпорація «Укравто».
Виробництво Forza, в основу якого лягла модель Chery А13,
стартувало в Запоріжжі в січні цього року. для новинки на ЗАЗе бу
ла модернізована складальна лінія, проведена оптимізація — всіх
виробничих процесів. Китайський Chery А13 вийшов на наш ринок
раніше свого українського побратима, але локалізація виробництва
дозволила зробити ZAZ Forza не тільки дешевше, але і, як ми спо
діваємося, надійніше, а тому набагато привабливіше для споживачів.
Мотор, яким ZAZ Forza забезпечили розробники, теж підтримує
концепцію «рідного і зрозумілого». Півтора літровий 16клаппан
ний двигун з одним розподілвалом вийшов досить енергійним, але
при цьому не збентежить власника великою витратою палива —
у нас вийшло в районі 7 л / 100км.
П’ятиступінчаста «механіка» поводиться вельми пристойно, хіба
тільки що ходи включення передач довгі. Передавальні числа підібра
ні непогано, перенавчатися під Forza не прийдется. Та і в цілому
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автомобіль цілком адекватний: добре відгукується на прискорення,
чесно гальмує. Але з різкими віражами варто бути обережним: трохи
перебрав з швидкістю, і тут же підвіска ZAZ Forza відгукується іс
тотним креном. Не варто також хвацько скакати по нерівностях —
ями хворобливо відгукуються пробоями підвіски.
Порівняльні характеристики ZAZ Forza і конкурентів (див.
таблицю):
1. Lada 2170 — з цією моделлю демократичний російський бренд
намагався пробитися до молодшої аудиторії, але надії виправдалися
лише частково. Всього лише один 81–сильний 1,6літровий мотор
і єдина 5ступінчаста КПП.
2. Geely CK — класичний представник Піднебесної в Україні
пропонується в схожому оснащенні в базовій комплектації. Двигун
l,5 л (94 к. c.) доповнюється 5ст. механічною КПП, а три комплек
тації, припускають широкий вибір опцій.
Технічні данні
Тип кузова/ кількість
дверей/ місць
Довжина, мм
Ширина, мм
Висота, мм
Тип приводу
Об’єм багажнику, л
Дорожній просвіт, мм
Споряджена маса, кг
Трансмісія
Тип двигуна
Робочий об’єм, смі
Макс. потужність, л.с.
При частоті обертання, об/хв
Макс. крутний момент, Нм
При частоті обертання, об/хв
Макс. швидкість, км/год
Час розгону 0–100 км/с
Витрати палива, л/100 км
Роздрібна ціна, грн

ZAZ Forza Geely CK Lada 2170 ZAZ Lanos
Седан/4/5 Седан/4/5 Седан/4/5 Седан/4/5
4269
4194
4350
4237
1686
1680
1680
1678
1492
1440
1420
1432
передній передній передній
передній
370/1400
480
430/н.д.
250/860
130
170
160
160
1275
1175
1088
1182
Мех. 5ст. Мех. 5ст. Мех. 5ст. Мех. 5ст.
Бенз. R4
Бенз. R4
Бенз. R4
Бенз. R4
1497
1498
1596
1498
109
94
81
86
6000
6000
5200
5800
140
128
145
130
4500
3400
4000
3400
160
160
183
172
н.д.
13,0
н.д
12,5
9,7/7,2/5,8 7,5/7,0/6,5 9,4/6,9/5,5 10,4/6,7/5,2
від 79900 від 61900 від 75900
від 69900
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3. ZAZ Lanos — одна з найпопулярніших моделей на нашому
ринку продається з двигуном 1,5 л (86 к. c.) або 1,6 л (106 к. c.) і лише
з 5стyпеневою механічною коробкою. Але в двох варіантах: седан
і хетчбек. Втім, коли Forza отримає, як обіцяють, практичний кузов
хетчбек, позиції знову порівняються.
У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні
висновки: автомобіль, чия ціна не перевищує психологічної планки
в $ 10 тис, приречений бути об’єктом пильного купівельного інтере
су. І тільки на користь останньому буде заявлена ЗАЗом локалізація
виробництва вище 51%. Той факт, що більше половини автомобіля
зроблено в Україні, служить козирем в протистоянні з чисто ки
тайськими конкурентами.
Література
1. www.autocentre.ua.
2. www.zazforza.com.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
В М. КАМ’ЯНКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АВІС,1»)
В. В. Мельник,
4 курс, Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Науковий керівник: В. З. Докуніхін, канд. техн. наук, доцент

У роботі розглянуто питання раціональної організації перевезення
партіонних вантажів (молока і молочної продукції) в м.Кам’янка Чер9
каської обл. шляхом застосування розвізного маршруту, що дозволяє
підвищити ефективність перевезень.
Постановка проблеми. Населення м. Кам’янки Черкаської області
в основному забезпечується молоком та молочною продукцією, що
виробляється кам’янським молокозаводом ТОВ «АВІС1» (тверді,
напівтверді сири, вершкове масло, плавлені та пастоподібні сири,
молоко пастеризоване, сухе молоко, сметана).
На сьогоднішній день перевезення молока і молочної продукції
від заводу до магазинів здійснюється неспеціалізованим рухомим
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складом за маятниковими маршрутами. Така організація перевезень
має ряд недоліків: низький коефіцієнт використання пробігу, ве
ликі простої автомобілів при виконанні вантажнорозвантажуваль
них робіт, псування вантажу в процесі доставки споживачеві. Тому
удосконалення перевезень молока і молочної продукцією є актуаль
ною проблемою.
Мета роботи. Підвищити ефективність перевезення молока та мо
лочної продукції в м. Кам’янка шляхом впровадження раціональ
них маршрутів і удосконалення організації перевезення.
Результати дослідження. Пропонується замінити маятниковий
маршрут на розвізнозбірний з пакетуванням партій вантажів. Така
організація перевезень дозволяє скоротити час на розвантаження,
витрати на перевезення, мінімізувати холостий пробіг транспорт
них засобів.
Для скорочення часу доставки продукції споживачам створено
два розвізнозбірних маршрута.
Враховуючи вимоги Правил перевезення молока та молочної
продукції, ми пропонуємо використовувати автомобільрефриже
ратор MercedesBenz SPRINTER 418 з бічним розвантаженням па
кетів вантажопідйомністю 800 кг.
Обґрунтування доцільності застосування розвізнозбірного
маршруту замість маятникового проводилося з використанням ме
тоду функцій «вигоди» (метод КларкаРайта).
Ефект F у вигляді зменшення пробігу автомобілів від заміни двох
маятникових маршрутів одним розвізним визначається за формулою:
F = loi + ljo – lij,

(1)

де loi — відстань від центрального пункта навантаження 0 до пункта
і, км;
ljo — відстань від пункта j до центрального пункта навантаження
0, км.
Для визначення раціональної схеми об’їзду вантажоодержува
чів на маршруті ми застосували метод потенціалів. Для цього за до
помогою курвіметра визначили найкоротші відстані між пунктами
маршруту.
Раціональна схема руху на маршруті визначається таким чином.
Крок 1. Вершині, від якої знаходять найкоротшу відстань, тоб
то початкове, надають потенціал Pj = 0.
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Крок 2. Переглядають усі ланки починаючої з початкової вер
шини (і), які мають потенціал Рj, і визначають значення по
тенціалів кінцевих вершин за формулою:
Pj = Pi + Lij,

(2)

де Lij — довжина ланки (і – j), тобто відстань між вершинами i та j.
З усіх знайдених потенціалів вибирають найменший, тобто визна
чають найкоротшу відстань, та її значення надають відповідні кін
цевій вершині.
Крок 2 повторюється до тих пір, поки всім вершинам даної мережі
не будуть надані потенціали. Значення потенціалів у вершині пока
зують найкоротшу відстань від початкового пункту до даного. При
маятниковому маршруті відстань рейсів складає 38,3 км, а при роз
візнозбірному маршруті — 14,85 км. Таким чином, при застосуванні
розвізного маршруту відстань перевезення скорочується на 23,45 км.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
К. М. Миколінський,
IV курс, група АГ"41,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: В. В. Токарук, асистент

Перед фарбуванням будьякими методами поверхня повинна бути
обчищена від жирових забруднень, засобів консервації, змащувальної
охолоджуючої рідини, а також від окалини, іржі і неорганічних солей.
Чим агресивніше середовище, в якому експлуатуються покрит
тя, тим ретельніше повинна бути підготовлена поверхня.
В автомобільній промисловості застосовують механічні і фізи
кохімічні методи підготовки поверхні, а термічний і електричний
метод практично не застосовуються, оскільки разом з великими ви
тратами енергії і малою продуктивністю, дані методи важко підда
ються контролю, що викликає небезпеку «пережогу» поверхні, тобто
внесення як в поверхневу, так і в глибинну структуру незворотних
змін (деструкцію). У свою чергу механічні і фізикохімічні методи
мають ряд недоліків (див. табл.).
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Перелічених недоліків позбавлений метод гідравлічного очи
щення. При гідравлічному методі очищення поверхні використо
вується водний струмінь під високим тиском — до 1000 атм, що
пропускається через насадку, яка створює форму плоского струме
ня. Таким «ножем», залежно від тиску, що використовується, мож
на як зняти лакофарбне покриття (ЛФП) до металу, при цьому не
пошкодивши головки болтів, так і прорізати метал. Застосування
у якості насадка ротаційних головок дозволяє очищати поверхні
будьякої форми і профілю.
Як робоче тіло при цьому методі використовується звичайна
чиста вода без різних хімічних реагентів, а бруд і старе ЛФП відда
ляється звичайними механічними способами (фільтрація, відстою
вання), що практично не призводить до забруднення навколишнь
ого середовища.
Лідером серед виробників устаткування для промислового
гідравлічного очищення поверхонь є група компаній WOMA. Серед
її продукції є як стаціонарні системи високого тиску, так і мобільні
плунжерні помпи.
Метод підготовки
Недоліки
Ручний і механізо — швидкий знос і частої заміни робочих частин;
ваний
— неможливість повного очищення поверхні;
— необхідність хімічної обробки
Гидропіскоструме — швидка корозія поверхонь;
невий (гідроабра — обробки поверхонь пасиваторами;
зивний)
— забруднення суміжних поверхонь; додаткова витрата
робочої сили, матеріалів і часу на промивку і сушку;
— шкідлива фізіологічна дія
Піскоструменевий — складна конструкція системи;
і дробоструменевий — велика вага;
— значний шум при очищенні;
— швидкий знос прохідного отвору
Дробомітний
висока вартість через малу зносостійкість лопаток

Удосконалення технологічного процесу відновлення лакофарб
них покриттів автомобіля покращує якість покриттів, зменшує об’єм
роботи, знижує витрату лакофарбних матеріалів, покращує як умови
праці, так і умови навколишнього середовища.
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Література
1. Алябьев А. Я., Болдырев Ю. М., Запорожец В. В. Ремонт летательных
аппаратов. — М. : Транспорт, 1984. — 420 с.
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NISSAN MAXIMA ПРОТИ TOYOTA CAMRY
М. О. Михайлов,
ІІІ курс, група АГ"31,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: А. В. Захарченко, старший викладач

Ці моделі є прямими конкурентами і боротьбу за покупців вони
ведуть досить давно. Більшість NISSAN MAXIMA та TOYOTA
CAMRY продані офіційним дилерам. Модель NISSAN має англійські
корні, а TOYOTA — японські.
Обидві моделі досить непогано оснащені, але по наявності деяких
опцій лідером є MAXIMA. В ній зустрічають пам’ять електрорегу
леровка сидіння, шторки заднього стекла, ксенова оптика, шкіряна
обробка салону. Оглядність не на вищому рівні в обох моделей.
У MAXIMA при русі назад її трішки «з’їдає» висока корма та великі
задні підголовники. У CAMRY обмежена лише огляд назад. Якість
пластикової обробки салону MAXIMA та його шумоізоляція не
викликає питань, а от шкіряна обробка може потурбувати — боко
ва обшивка подушки та спинки інколи рветься. Мотори NISSAN
відрізняються більш високою літровою потужністю. Разом з тим
в динаміці він програє конкуренту. Основна причина — коробки
передач MAXIMA відрізняються більш спокійним налаштуванням,
а у CAMRY більш короткі головні пари, що і забезпечує цій машині
найкращі спринтерські якості. Але не слід думати, що ця машина
підходить для активної їзди. По досвіду експлуатації лідирує CAMRY.
В агрегатів MAXIMA проблем більше. В старих машинах відмічена
несправність витратоміру повітря. З часом непридатні дорогі гідро
опори двигуна з електроннім клапаном зміни жорсткості. Най
істотніший мінус двигунів CAMRY — блоки їх циліндрів зроблені
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з алюмінієвого сплаву і «капіталка» не виявляється можливість. «Ав
томат» CAMPRY ніжніше при порушенні правил експлуатації ви
ходить із ладу підшипник вихідного валу АКП. З часом в MAXIMA
дверні петлі просідають, двері перекошуються і гірше закривають
ся. Часто така проблема виникає з водійськими дверцями. На на
ших дорогах більш довговічна підвіска у CAMRY — багато деталей
служать 100–200 тис. км., а у MAXIMA — 80–100 тис. км. З часом
пластиковий ковпак передніх фар у MAXIMA блякне і фари гірше
світять. Багажник CAMRY трішки більший, ніж в конкурента —
530 л проти 520 л відповідно, зате грузопідйомність авто істотно про
грає — 515 кг проти 610 кг у MAXIMA. Кузов MAXIMA оцинкова
ний і тому будьяких пошкоджень корозій в нього немає. Рульове
управління обох моделей з роками створює проблеми — MAXIMA
через знос зачеплення «шестерна рейка» з’являється характерній
стук, який ліквідують з допомогою регулювання. Необхідність в ць
ому виникає приблизно через 50 тис. км. У CAMRY при великих
пробігах (до 300 тис. км) може вийти із ладу нижня хрестовина
рульового валу. Рульові тяги в обох авто служать більше 100 тис. км.
«NISSAN MAXIMA — TOYOTA CAMRY»
Загальні відомості
Тип кузова
Дверей / місця
Габарити, мм
База, мм
Об’єм багажника, л
Об’єм бака, л

NISSAN MAXIMA
седан
4/5
4920 / 1780 / 1440
2750
520
70
Двигуни
Бензинові 4циліндрові ні
6циліндрові
2,0 (140 к. с.)
3,0 (200 к. с.)
Трансмісія
Тип привода
передній
КП
5ст. — механ. / 4 ст. — авто
Ходова частина
Гальма
дискові
Підвіска
незалежна / напівзалежна
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TOYOTA CAMRY
седан
4/5
4815 / 1795 / 1500
2720
530
70
2,4 л (152 к. с.)
3,0 (186 к. с.)

передній
5 ст. — механ. / 4 ст. — авто
дискові
незалежна / напівзалежна
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Висновок: TOYOTA CAMRY більш оглядна, вища та містка, але
випереджає своєю потужністю двигуна, висотою NISSAN MAXIMA.
А також кузов NISSAN MAXIMA не на багато менший, ніж в CAMRY,
але істотно виграє в перевезенні багажу майже в 100 кг. ваги. Можна
сказати, що вони рівноправні.

АВТОМОБІЛЬ ДЛЯ МИЙКИ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ
В. М. Мілька,
V курс, група АГ"51,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: В. М. Чередник, старший викладач

Якість дорожнього покриття на пряму залежить не тільки від якос
ті виготовлення, а й методів та способів її утримання в належному ста
ні. Показник «чистота» один із основних, який відповідає за безпеку.
Нами запропонована мийна установка, яка значно збільшує якість
прибирання та економічніша ніж звичайні мийні машини.
Установка має раму, шарнірно змонтовану на базовому автомобілі.
Рама за допомогою підвіски, поворотного ричала і гідроциліндра
з’єднана з кронштейном, жорстко закріплена на базі автомобіля.
На передній частині рами жорстко закріплені кінці водогінного
елемента, який установлений під кутом α до напрямку руху, та ви
конаний у вигляді пустотілих циліндричних секцій з пружнім по
криттям, змонтованих послідовно без осьових зазорів на одній вісі за
допомогою внутрішніх пружних втулок. Пружне покриття виготов
лено методом вулканізації, а пружні втулки виконані з пористої гу
ми. Обернені один до одного торцеві поверхні циліндричних секцій
забезпечені антифрикційними шайбами, які прикріплені до секцій
за допомогою гвинтів з потайними головками.
На рамі змонтоване водяне сопло з можливістю обертання в гори
зонтальні плоскості під кутом β відносно осі за допомогою хомута,
який прикріплений фіксованим шарніром на рамі. Водяне сопло
з’єднане з джерелом води під тиском.
При мийці дорожнього покриття водяне сопло забезпечує виник
нення миючого віялоподібного сектора, який взаємодіє з дорогою,
утворюючи водяний вал. Переміщення водяного вала забезпечується
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водозгінним елементом, який котиться по дорожньому покриттю,
копіюючи його поверхню. Щільне притискання водозгінного елемен
та до дороги під дією власної ваги та ваги рами забезпечує герметич
ність їх контакту, знижуючи можливість прориву під водозгінний
елемент забрудненої води з вала. Вибір радіальних кутів α і β уста
новки в горизонтальні площині водозгінного елемента і водяного
сопла дозволяє мінімізувати масу водяного вала при максимальній
якості мийки дорожнього покриття.

ПЕРСПЕКТИВИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
В УКРАЇНІ І СВІТІ
Ю. А. Мінін,
IV курс, група АГ"42,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: В. К. Олефір, канд. екон. наук, доцент

Автомобільний транспорт відіграє домінуючу роль на ринку пе
ревезень пасажирів і вантажів. У світі 74% усіх пасажирських пере
везень (у пасажирокілометрах) виконується автомобільним транс
портом, у той час як на повітряний транспорт припадає 10%, на
залізничний — 8%, на міський електричний — 1%, на інші види
транспорту — 7%. На ринку вантажних перевезень частка авто
мобільного транспорту дещо менша, але також перевищує усі інші
види транспорту. Зокрема, в Європейському Союзі частка автотранс
порту у перевезенні вантажів складає 44%, морського каботажно
го — 41%, залізничного — 8%, річкового — 4%. За 30 років обсяги
перевезень автомобільним транспортом збільшились втричі, в той
час як залізничним — зменшились на 50%.
Зростання конкурентоспроможності автомобільного транспорту
можна пояснити декількома причинами. Поперше, значно зросли
вимоги виробництва щодо ритмічності поставок сировини і ма
теріалів. Подруге, виробництво стало більш спеціалізованим, що
збільшило кількість постачальників комплектуючих. Потретє, на
була поширення технологія доставки вантажів «від двері до двері»,
яка добре реалізується автомобільним транспортом. Будівництво
мереж швидкісних автострад разом із появою великотоннажних
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автопоїздів дало можливість автомобільному транспорту успішно
конкурувати із залізничним у перевезенні насипних вантажів.
Досить вагомим є внесок автомобільного транспорту у ВВП
промислово розвинутих країн. Залежно від географічного розташу
вання країни, структури її транспортного комплексу частка автот
ранспорту у ВВП може коливатись від 2 до 6%. За підрахунками
економістів із Великобританії зростання собівартості перевезень на
автомобільному транспорті на 1 фунт стерлінгів призводить до
зменшення ВВП на 1,66 фунта стерлінгів.
Автомобільний транспорт є провідним у пасажирських переве
зеннях міського населення. В країнах, що розвиваються, його частка
стабільно перевищує 50%, а в окремих містах навіть наближається
до 100%. Не зважаючи на те, що всі великі міста промислово розви
нутих країн, як правило, мають метрополітен, частка автомобіль
ного транспорту і тут достатньо велика внаслідок значної кількості
приватного автотранспорту. Кількість приватного автотранспорту
у світі і надалі буде зростати, оскільки покупка автомобіля є законо
мірним етапом у підвищенні добробуту населення. Основний приріст
парку приватних автомобілів очікується в країнах, що розвиваються.
Для країн Азії, Африки і Латинської Америки звичайним явищем
є присутність на міських вулицях значної кількості маршрутних
таксі місткістю приблизно до 15 пасажирів. Вони перевозять в се
редньому до 30% міського населення, а в окремих містах (Аддис
Абеба) — близько 80%. Як в країнах, що розвиваються, так і в про
мислово розвинутих державах маршрутні таксі працюють в умовах
ліцензування, квотування і цінового контролю.
Міські автобусні перевезення за кордоном здійснюють підпри
ємства різних форм власності. У промислово розвинутих країнах це
переважно комунальні підприємства, в той час як у державах, що
розвиваються, поширені підприємства різних форм власності: при
ватні (Гватемала, Гонконг, Сеул), комунальні (Анкара, Каїр, Калькут
та), змішаної форми власності (Абіджан, Дакар, Найробі). Комунальні
підприємства як правило збиткові, в той час як приватні працюють
із прибутком.
Література
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ТЕХНІЧНІ ЖИРИ ЯК СИРОВИНА
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА
М. М. Муштрук, аспірант
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, профессор, тел. (044) 527"80"86

Технічні жири одержують з жирових тканин великої рогатої ху
доби, телят і овець. Вони вважаються непридатними для вживання
в їжу. Технічні жири виробляють також із сировини, забракованої
державною інспекцією з причин хвороби тварин або забруднення
жирів. До технічних жирових продуктів відносяться: технічний жир;
кісткове масло; кістковий стеарин; рідка фракція технічного жиру
(технічний маргарин); тверда фракція технічного жиру (технічний
стеарин) [1].
Технічний жир нижчої якості, що отримується з продуктів, затри
маних жироуловлювачами, також використовується для виробництва
біопалива.
Технічний жир витоплюють з жирусирцю, одержуваного при об
робці кишок, кісток, сичуга, трахей, мигдалеподібних залоз, обріз
ків шкур, кінців кишок, обрізків шлунків, легенів, обрізків язиків,
вимені, обрізків м’яса, а також харчової сировини, забракованої
санітарними інспекторами. В середньому можна отримати таку
кількість технічного жиру: з голови великої рогатої худоби — 36 кг,
з голови дрібної рогатої худоби — 3,6 кг, а з голови теляти — 6,8 кг
Технічні жири — це складні вуглеводні, утворені триатомним
спиртом гліцерином і карбоновими кислотами, зазвичай вищими
насиченими чи ненасиченими: пальмітиновою С15Н31—СООН,
стеариновою С17Н35—СООН, олеїновою С17Н33—СООН, ліноле
вою С17Н31—СООН та ін. Перетворення тваринних жирів у дизель
не біопаливо відбувається за такою схемою [2]:
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Можна вважати доцільним виробництво та використання ди
зельного біопалива з технічних тваринних жирів, тому що їх усеред
нена ціна не перевищує 5,18–5,58 грн/кг, а технологія переробки
у біопаливо не передбачає дорогих реагентів і є відносно простою.
Література
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НЕТРАДИЦІЙНІ КАТАЛІЗАТОРИ РЕАКЦІЙ
У ВИРОБНИЦТВІ ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА З ЖИРІВ
М. М. Муштрук, аспірант
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, профессор (044) 527"80"86

Каталізатори — речовини, що змінюють швидкість хімічної реак
ції або викликають її, але не входять до складу отримуваних продуктів.
У зв’язку з недоліками традиційних гомогенних кислотних та
лужних каталізаторів дослідниками ведеться пошук принципово
нових гетерогенних каталізаторів, застосування яких дозволило
б спростити технологічні процеси переетерифікації жирів у дизель
не біопаливо [1].
До теперішнього часу вже розроблено цілий ряд гетерогенних
каталізаторів на неорганічних носіях — оксидах різних металів:
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— слабокислотний твердий каталізатор, описаний формулою
MO(2 – х/2) (OH)х (де M = Zr або Ti, X = 1 – 4);
— гетерогенний каталізатор для проведення метанолізу жирів
у м’яких умовах, що містить сіль лужних металів (K2CO3, KF або
LiNO3) на носії Al2O3;
— твердий каталізатор, який представляє собою змішані оксиди
металів, що містить більше 1 елемента з групи Ca, St, Ba, більше
1 елемента Ti, Mn, Y, La і додатково містить 1–10% з’єднань цезію
(Cs2O, CsCl, CsF, CsCO3 та ін);
Такі каталізатори можуть вводитися в реакційну масу у вигляді
суспензії і брати участь у реакції переестерифікації у стані нерухо
мого шару.
Перспективним напрямом є отримання ефірів жирних кислот пе
реетерифікацією з використанням іонообмінних смол, каталітична
активність яких залежить від жирнокислотного складу. В якості
іонообмінних смол пропонують використовувати сильнокислотного
макропористі іонообмінні смоли, такі як Amberlyst 15, 31, 35 і 36 [2].
Останнім часом проявляється підвищений інтерес до реакцій
переетерифікації, де в якості каталізаторів використовують ліпази.
Найбільш доступні й застосовні до використання такі ліпази як
Candida antarctica, Candida rugosa (Hanp.Candida Сylindracea), Rhi
zomucor miehei, Pseudomonas fluorescens, Aspergillus niger, Chromo
bacterium viscosum та ін [3].
При проведенні реакції переетерифікації жировмісної сировини
різними спиртами з використанням розчинника з низькою темпе
ратурою кипіння вихід метилових ефірів при застосуванні в якості
каталізатора ліпази Pseudomonas fluorescens склав 79%, а при вико
ристанні Candida вихід етилових ефірів збільшився до — 99%. На
приклад кулінарний жир після використання можуть бути перетво
рені в етилові ефіри з виходом в 95%.
Література
1. Пат. 6509487 США, МПК7 С 11 С 3/00. Process for produsing lower
alkyl fatty esters / Tatsumi Nobuhiro, Katayama Takanobu, Tabata Osamu,
Mimura Taku, Fukuoka Noriaki, Yamamoto Katsutoshi; Kao Corp. — Mo
09/989409; Заявл. 21.11.2001; Опубл. 21.01.2003.
2. Sheng Met, Cuo Deng9feng. Zhongguo youzhi // China Oils and Fats. —
2005. — № 5. — P. 68–70.
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Naturwissenschaften genehmigte Dissertation. — 2004. — 172 p.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА
ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА
З ТЕХНІЧНИХ ТВАРИННИХ ЖИРІВ В УКРАЇНІ
М. М. Муштрук, аспірант
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Ю. Г. Сухенко, д"р техн. наук, профессор (044) 527"80"86

Одним із напрямків вирішення енергетичних проблем в Україні
є освоєння альтернативних відновлюваних джерел енергії. За
оцінками вчених найперспективнішими нетрадиційними джерела
ми енергії для України є рослинні і тваринні жири, енергія вітру та
сонця, запаси водню та геотермальна енергія. Досліджені способи
перетворення жирів у дизельне біопаливо [1].
Розвиток виробництва дизельного біопалива в Україні стимулю
ється державою, зокрема Законом України «Про альтернативні види
рідкого та газового палива», Указом Президента України № 1094/2003
від 26.09.2003 р. «Про заходи щодо розвитку виробництва палива
з біологічної сировини», Постановою Кабінету Міністрів України
№ 1774 від 22.12.2006 р. «Про затвердження Програми розвитку ви
робництва дизельного біопалива».
Згідно вимог ЕС частка використання біологічного та інших ви
дів палива, що виробляються з відновлюваних ресурсів, у структурі
енергоспоживання країн ЕС становитиме до кінця 2010 р. 5,75%.
З урахуванням цього в Україні, яка декларує співпрацю з країнами
ЕС, повинно вироблятися та споживатися у 2010 р. не менше
520 тис. т усіх видів біопалива.
Замінником мінерального дизельного палива можуть бути ме
тилові та етилові ефіри жирних кислот, які отримують переесте
рифікацією тваринних і пташиних жирів, сала, жовтого жиру і по
бічних продуктів виробництва жирних кислот з риб’ячого жиру.
Така нова продукція з жиру може зміцнити аграрний сектор і дати
поштовх до збільшення поголів’я ВРХ. Цілком ймовірно, що об’єми
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поставок жиру визначатимуться виробниками м’яса, а вартість аль
тернативних джерел енергії впливатиме на зростання попиту на жир
для виробництва дизельного біопалива. Важливу роль при цьому
відіграватиме вартість і витрати реагентів для здійснення техно
логічного процесу.
Тенденції виробництва дизельного біопалива в Европі почина
ють поступово змінюватись, що неодмінно впливатиме на ринок
України. Евродепутати мають намір обмежити виробництво біопа
лива першого покоління (до якого відноситься дизельне біопаливо
рослинних олій) на користь, зокрема, вітрової, сонячної і водневої
енергії та біопалива другого покоління у зв’язку із наростаючою
у світі продовольчою кризою. Адже площі сільськогосподарських
угідь, зайнятих під енергетичні культури, досить значні. Один тільки
ріпак в деяких країнах Европи займає до 20% придатних до обро
бітку земель. Тому у даний час організація виробництва дизельного
біопалива з технічних тваринних жирів є актуальною народногос
подарською проблемою.
Література
1. Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник Ук
раїни за 2006 рік / За ред. О. Г. Осауленка. — К. : Консультант, 2007. — 592 с.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ
ТЕРМОДИФУЗІЙНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
АВТОМОБІЛЯ
Ю. В. Омельченко,
ІІІ курс, група АГ"31,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Університет «Україна»
Науковий керівник: В. А. Косенко, доцент, канд. техн. наук

Один із шляхів підвищення зносостійкості автомобільних дета
лей є утворення на поверхні деталей зносостійких шарів на основі
боридів, карбідів перехідних металів (FeB, Cr3C2 та інших). Ці покрит
тя мають високу мікротвердість, зносостійкість в різних середови
щах, які дозволяють в комплексі подовжити термін служби деталей
машин із вуглецевих та легованих сталей.
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Технологічний процес відзначається простотою, надійністю, еко
номічністю. Не потребує при засвоєнні спеціального обладнання
і може бути втілений на любому ремонтному автопідприємстві,
який має термічний цех чи ділянку.
В літературі дається спосіб борирування в шихті, яка складаєть
ся із 84% карбіда бора та 16% бури (Na2B4O4), який дозволяє отри
мувати щільні рівно товщинні шари за відносно короткий час. Не
доліком цього способу є те, що в процесі утворення покриттів бура
розтоплюється сплавляється із карбідом бора, що затрудняє вилу
чення оброблених деталей і потребує додаткових операцій (разлом,
просів шихти) для наступного використання.
Для усунення цього недоліку було запропоновано і випробувано
борирування в порошку технічного карбіду бора. Ця суміш в про
цесі борирування не спікається і практично не змінює своєї актив
ності, що виключає необхідність в подальшій її регенерації. Крім
цього, необхідно відзначити, що після десятикратного використан
ня порошку карбида бора, товщина боридного шару в останній
пробі складала в середньому 110–140 мкм, в той час, як в першій
садці — 120–153 мкм при однакових умовах борирування (t = 950°,
t = 4 години). Для підвищення швидкості борирування використо
вували активатор (2–3%) хлористий амоній. Борирування прово
дили в контейнері, герметичність в якому забезпечували за рахунок
розтопленого борного ангідриду чи рідкого скла.
Металографічний аналіз отриманих боридних шарів показав, що
оптимальним режимом борирування деталей із середнього і висо
ковуглицевих сталей є температура 950 °С з витримкою при цій тем
пературі 4 години. Більш довга витримка приводить до підвищення
пористості покриттів. Борирований шар на вуглецевих сталях скла
дається із проміжних шарів, що за складом в порядку їх видалення
від поверхні розташовується таким чином: борид заліза FeB, пе
рехідного шару FeB + Fe2B, борида Fe2B, борного цементу типу
Fe3B0,8С2, який розташований в дифузійній зоні. Мікротвердість
борированих покриттів складає 16000–20000 Мпа.
Борировані деталі із вуглицевих сталей гартують в водних роз
чинах селітри чи лугу, а леговані борировані сталі, в тому числі,
швидкоріжучі підлягають ізотермічному гартуванню.
Зносостійкість борированих деталей (клапани) вище 2–5 раз,
ніж загартованих сталей без покриттів.
260

для сервісного
обслуговування автомобілів

Підсекція 13.4

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДМОВ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ
З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКАМУЛЯТОРОМ
М. М. Понзель,
слухач магістратури Національного університету біоресурсів
і природокористування України
В. З. Докуніхін, канд. техн. наук, доцент, керівник

Постановка проблеми. Великовантажні автомобілі типу КамАЗ
і ЗІЛ, які використовуються в сільському господарстві України об
ладнанні гальмівною системою, що відповідає сучасним світовим
вимогам безпеки руху, але має недостатню довговічність і ремонто
придатність. Найбільш уразливими частинами гальмівних механізмів
є гальмівні камери з енергоакумуляторами (ГКПА). По довго
вічності вони значно поступаються аналогічним функціональним
механізмам інших автомобілів, тому потребують вдосконалення.
Результати дослідження. Встановленні нами основні відмови
ГКПА можна розділити на наступні чотири групи: порушення герме
тичності циліндра енергоакумулятора, розрив діафрагми гальмівної
камери, обрив гвинтів кріплення ГКПА, пошкодження підп’ятника
штока і диску гальмівної камери.
Порушення герметичності циліндра виникає в наслідок:
а) зносу внутрішньої поверхні циліндра і ущільнюючого кільця
поршня;
б) зносу зовнішньої циліндричної поверхні трубки поршня;
в) руйнування циліндра.
Абразивні частинки і волога потрапляють в циліндр ГКПА при
роднім шляхом внаслідок того, що гальмівні механізми великован
тажних автомобілів не пристосовані до дорожніх умов в сільській
місцевості. Цикл транспортування вологи і абразивних частинок із
оточуючого середовища в циліндр ГКПА включає наступні три такти:
Перший такт. Попадання вологи і абразивних частинок в галь9
мівну камеру. При розгальмуванні робочого гальма (РГ) простір під
діафрагмою заповнюється забрудненим повітрям, яке надходить із
навколишнього середовища через отвори в кришці камери Разом
з повітрям в камеру поступає волога і абразивні частинки.
Другий такт. Переміщення вологи і абразивних частинок із галь9
мівної камери в надпоршневий простір циліндра ГКПА. В процесі за
гальмування РГ забруднене повітря, яке витісняється діафрагмою
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поступає з гальмівної камери через дренажну трубку в надпоршне
вий простір циліндра.
Третій такт. Осідання вологи і абразивних частинок на робочій
поверхні циліндра ГКПА. При гальмуванні автомобіля стоянковим
гальмом в надпоршневім просторі циліндра виникає розрідження.
Під дією цього розрідження і напружуючої дії діафрагми в вільний
простір циліндра надходить забруднене повітря із порожнини галь
мівної камери. Повітря утворює вихрові потоки, під дією яких
піднімаються абразивні частинки і волога, які осідають на деталях
надпоршневого простору. При цьому значна кількість абразивних
частинок і вологи осідає на дзеркалі циліндра В процесі розгальму
вання стоянкового гальма абразивні частинки, заклинюючись між
поршнем і циліндром призводять до абразивного зносу останніх.
Волога, яка потрапила в циліндр, викликає його корозію. Нами про
ведений аналіз ваги забруднення циліндра і структурного складу
забруднення. Для цього забруднення, що потрапили в циліндр ГКПА,
а також продукти корозії видалялись з поверхні деталей внутрішньої
порожнини гальмівної камери і циліндра і зважувались. Встановле
но, що вага забруднень, видалених з деталей внутрішньої порожни
ни циліндрів ГКПА, складає д 2 до 14,8 г. на один енергоакумуля
тор. Встановлено також, що до 80% ваги забруднень складають аб
разивні частинки.

АЛЬТЕРНАТИВА МОТОР,КОЛЕСУ
М. Г. Прущик,
ІV курс, група АГ"42, спеціальність «Автомобілі
та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
А. М. Тітенко, канд. фіз."мат. наук, доцент, науковий керівник

Моторколесо, як рушійний агрегат має широке застосування
у спеціалізованному автотранспорті (кар’єрні самоскиди, тягачі
і т. п.). Проте нещодавно було отримано новий тип ведучого колеса
авто, що має скорочену назву варіоколесо. Особливо перспективне
використання варіоколес для автомобілей, тракторів і тягачів, що
мають великий діаметр коліс бо крутний момент, що передає ва
ріатор залежить від значення діаметру колеса в кубі. Особливо великі
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перспективи мають планетарні дискові варіатори. Компактність
нових варіаторів, циліндрична форма і можливість дистанційного
керування дають можливість вмонтування його до маточини ведучо
го колеса, в тому числі спільно з бортовою понижуючою передачею.
Експлуатаційні переваги полягають у безступінчатій зміні частоти
обертання коліс. Також відпадає потреба у міжосьових диференціалах.
При цьому зберігаються значення тягових зусиль та є можливість
застосування у незалежній підвісці ведучих коліс. Потужнісь, яку
передає варіатор може досягати 500 кВт і більше для кожного агре
гата (в залежності від діаметру колеса).
Встановлення даного агрегата можливе і на колеса типові для
великих міських автобусів.Також дана система передбачає і приму
сове регулювання передаточного відношення варіатора, що доцільно
при низьких швидкостях руху. Якщо приймати частоту обертання
півосі при початку руху (троганні) 800 об/хв., то при максимальному
передаточному відношенні воаріоколесо буде обертатися з частотою
20 об/хв. (з урахуванням проковзування у передачі) то швидкість
даного авто (автобуса) буде близько 3,6 км/год., що відповідає
реальним умовам торгання з місця. При частоті обертання півосі
2000 об/хв. при мінімальному передаточному відношенні швид
кість автобуса буде дорівнювати близько 76 км/год, що достатньо
для міського автобуса.
Даний варіатор розрахований на момент виходу 600 Нм, при цьо
му максимальне тягове зусилля на колесі може досягати 3,5–40 кН,
що при навантаженні на ведучу вісь 9т знаходиться на границі зчеп
лення. Такі тягові можливості раціональні для вантажних автомобілів
і авто з підвищеною прохідністю, для міських автобусів вони значно
перевищують вимоги. При регулярному русі автобуса регулюванню
підлягає тільки режим автоматичного керування: при сильному стис
ненні пружини варіатора передаточне відношення слабо підвищуєть
ся при збільшенні супротиву коченню колеса, при слабкому стис
ненні пружини варіатора передаточне відношення варіатора
і пов’язана з цим швидкість руху, сильно змінюється при збільшенні
супротиву коченню колеса. При цьому повороти машини не потре
бують міжколісних диференціалів в трансмісії, оскільки невеликі
зміни частот обертання коліс на будь якому режимі руху викличе тіль
ки невелику зміну тягових зусиль на колесах, що майже не вплине
на кінематику і динаміку повороту.
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Як і моторколеса, варіоколеса можуть використовуватись як для
звичайних схем силових агрегатів з приводом тільки від двигуна, так
і для гібридних схем, що мають включати в себе накопичувач енергії.
Висновки: максимальний крутний момент, що передає варіатор,
значно перевершує момент, що розвиває тяговий двигун даних роз
мірів, що забезпечує високі тягові зусилля і динаміку авто. Заміну
зчеплення двигуна високомоментним синхронізатором з розміщен
ням зчеплення з пневматичним керуванням безпосередньо у ва
ріоколесі, в вільному просторі між бортовим редуктором і ободом
колеса, має підвищити ресурс всієї трансмісії і є перспективним
шляхом розвитку.
Література
1. Отрохов В. П., Гулиа Н. В., Петракова Е. А., Юрков С. А. Безступен
чатая коробка передач для ЗиЛ5301. — М. : Автомобильная промышлен
ность, 1998 — 184 с.
2. Гулиа Н. В., Юрков С. А. Новая концепция электромобиля. — СПб. :
Питер, 2004. — 214 с.
3. Гулиа Н., Бессудов И. Супервариатор — перспективная безступенчатая
коробка передач для автомобилей. — М. : Наука и техника, 2004. — 282 с.

ЧОМУ ДИЗЕЛЬ БОЇТЬСЯ МОРОЗУ?
І. М. Сіроштан,
ІІ курс, група ОД"21,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство».
Науковий керівник: В. В. Шаповал, доцент, канд. техн. наук

Зима нерідко стає складним випробуванням для власників
транспортних засобів з дизельними двигунами. Після тривалого пе
ребування на морозі окремі двигуни не запускаються. Чому так
трапляється і як можна вирішити проблему холодного пуску?
Віддаючи належне винахідливості вітчизняних автомобілістів,
варто звернути увагу на використовувані ними різні варіанти вирі
шення цієї проблеми, серед яких установка систем підігріву повітря,
палива і оливи для двигуна; попереднє впорскування через повіт
ряній тракт легкозаймистіх рідин; розбавлення дизельного палива
бензином та, в крайньому разі — запуск з буксиру. Однак слід пам’ята
ти, що систематичне застосування цих екстремальних заходів рано
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чи піздно чинить згубну дію на двигун і неминуче веде до руйнівних
наслідків. Іншими словами, потрібно розібратися в причинах «нез
дуження» двигуна і спробувати їх усунути. Для цього необхідно
пригадати деякі особливості роботи дизеля.
У дизельних двигунах (на відміну від бензинових) паливо під
час впорскування в камеру згоряння займається від контакту з ро
зігрітим у процесі стиснення (до температури понад 300 °C) повітря.
Основною причиною ускладненого пуску холодного дизеля є не
достатнє підвищення тиску і температури повітря в кінці такту
стискання. Для максимального підвищення компресії, температу
ри в камері згоряння, для поліпшення самозаймання дизельного
палива бажано було б проводити стиснення в умовах, близьких до
адіабатичних — без відведення тепла від системи. І, навпаки, зовсім
неефективно здійснення цього процесу в ізотермічних умовах —
з максимальним тепловідведенням від системи без підвищення тем
ператури. Проте, стиснення повітря в двигуні внутрішнього згоряння
без відведення тепла неможливе. Надпоршневий простір оточений
з усіх боків металевими стінками, які добре проводять тепло. Це
вкрай необхідно при наступному (робочому) такті, коли температу
ра в камері згоряння підвищюється до 2000 °C і більше. Недостатнє
відведення надмірного тепла через нерівномірність теплового роз
ширення окремих елементів двигуна призводить до його перегріву,
порушення герметичності сполучення площин блоку циліндрів
і головки блоку, руйнування поршневих кілець тощо.
Відмінність вимог до тепловідведення від робочого об’єму
в повторювальних тактах стиснення і робочого ходу змушує шукати
компроміс, тобто здійснювати процес стиснення в деякій проміж
ній позиції, втрачаючи теплову енергію. Чим більше відводиться
тепла від об’єму, що стискається — тим менша величина компресії
при даному ступені стиснення.
Реєстровані значення компресії звичайно виявляються меншими
від вказаних значень, що обумовлено витоком — втратами маси повіт
ряного заряду на такті стиснення. Витік частини повітряного заряду,
що стискається, рівноцінний зменшенню ступеня для заряду, що за
лишається. Найбільш чутливо чинник витоку повітря позначається на
роботі дизеля в діапазоні зниження (холостих і пускових) обертів.
Основними каналами витоку паливно — повітряної суміші в над
поршневому просторі двигуна є зазори (кільце — циліндр) і клапани.
265

Підсекція 13.4

Удосконалення технології
та діагностичного обладнання

Різний характер залежності витоків через статичний (клапан) і дина
мічний зазори (кільце — циліндр) від частоти обертання колінчастого
валу пояснюється наступним. Зворотнопоступальне переміщення
поршня в циліндрі може супроводжуватися періодичною зміною
його орієнтації відносно осі циліндра. На низьких частотах обер
тання колінвалу різко збільшується витік повітря через лабіринт
ущільнень циліндропоршневої групи і компресія падає.
Ускладнений пуск холодного дизеля є одним з перших симпто
мів зношування циліндропоршневої групи. На цій стадії відновлен
ня геометрії і якості поверхні циліндрів дозволяє усунути вібрації
поршнів під час руху в циліндрах, мінімізує витік повітря на такті
стиснення, підвищує величину компресії та температуру повітряно
го заряду, що стикається, і забезпечує надійний запуск дизеля в хо
лодному стані.

УДОСКОНАЛЕНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
З БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
М. В. Сєнчев,
4 курс, Національний університет біоресурсів
і природокористування України
В. З. Докуніхін, канд. техн. наук, доцент, керівник

Постановка проблеми. Аварійність під час дорожнього руху на
багато залежить від ефективності організації роботи з безпеки руху,
яка проводиться на автотранспортних підприємствах України. Така
робота передбачена законодавчими актами що створюють умови
для її виконання. В останній час при переході до ринкових умов ре
формування, спостерігається скорочення великих підприємств
(200–300 автомобілів), що призвело до розповсюдження дрібних
АТП (20–30 автомобілів). Із зменшенням парку зменшується і кад
ровий склад, водії не охоплені роботою з безпеки руху.
Результати дослідження. Спроможність безпечного керування
автомобілем у переважної більшості водіїв формується і процесі
практичного водіння. В середньому для цього необхідно 5–7 років
безперервного керування автомобілем, протягом яких водій спос
терігає, переживає й запам’ятовує небезпечні ситуації, аналізує
різні обставини взаємодії учасників дорожнього руху. Основою
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організації ефективної роботи з забезпечення безпеки руху є наявність
на підприємствах високопрофесійного керівництва і спеціалістів з пи
тань безпеки руху, що підлягають періодичній атестації, періодична
робота з працівниками (водіями) підприємств, розробка і впрова
дження нових, вдосконалення існуючих заходів щодо організації
роботи з безпеки руху.
У розвинутих країнах Європи використовують різноманітні
методи і моделі попередження ДТП, на сам перед це робота з по
рушниками ПДР — виправлення «донавчання». До таких методів
належать:
Попереджуючі повідомлення — повідомлення яке порушник
отримує від органів контролю за дорожнім рухом про те що його
(порушника) зараховано в виправну групу спеціального контролю.
Такі повідомлення поділяються на декілька категорій в залежності
від виду порушення;
Персональне профілактичне обговорення — проводиться працівни
ками відповідних поліцейських органів, має багато спільного з пер
сональним опитуванням і бесідами в інших сферах.
Колективне профілактичне обговорення — здійснюється при необ
хідності залучення до участі в програмі порушників безпеки руху, які
мають до цього найбільше відношення.
Основою для проведення подібних заходів є система реєстрації,
яка дозволяє фіксувати і аналізувати частоту порушень окремим
учасником.Можна виділити основні теми профілактичних бесід:
— вимоги Правил дорожнього руху;
— взаємозв’язок між зареєстрованими порушеннями і індиві
дуальні тенденції небезпечної поведінки;
— порівняння з безпечною поведінкою;
— підведення підсумків;
— профілактичне обстеження.
Дані методи аналогічні організацію роботи з забезпечення безпеки
руху в великих АТП СРСР, коли передбачалися щомісячні заняття
за спеціально розробленими програмами, систематична перевірка
знань водіїв, перегляд навчальних фільмів тощо. Проводився чіткий
облік порушень шляхом контролю супроводжуючих документів та
посвідчень водіїв, а в деяких підприємствах існувала «Книга честі»,
куди самі водії записували свої порушення. Найбільш типовими
для європейських систем профілактики порушень є «курси водіїв».
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В залежності від вікової групи, виду та частоти попередніх випадків
накладання санкцій можуть передбачатись наступні моделі:
Модель BAST (Німеччина): Водії легкових автомобілів, молодше
25 років із стажем керування до двох років і 9–13 штрафними балами,
добровільно проходять курс (шість занять з використанням колек
тивного обговорення) у дипломованого транспортного психолога.
Модель BAST/DVR. Сім занять з використанням групового аналізу
з застосуванням ЗМІ і супроводжуючими практичними бесідами.
Загальна побудова і зміст курсу не відрізняється від Модель BAST,
проте включає практику водіння і вправи по керуванню. Курс про
водять дипломований транспортний психолог та інструктор.
Індивідуальнопсихологічна модель (BAST). Чотири заняття у ви
гляді групового аналізу і одна година індивідуальної бесіди, прово
дяться для порушників, двічі помічених у стані алкогольного
сп’яніння за кермом і позбавлених прав на керування. Цей курс
спрямований на виключення можливого рецидиву, поповнення
знань про небезпеку їзди під дією алкоголю.
Модель «Штайермарк» (Австрія). Призначена для виправлення
колишніх водіїв з декількома випадками затримання в стані сп’янін
ня, працездатних, без чітко виражених ознак алкоголізму.
Висновки
1. Необхідно розробити нові програми для контролю знань з без
пеки руху та підвищення кваліфікації водіїв невеликих АТП. Взяти
за основу такі моделі, як BAST, персональне та колективне обгово
рення.
2. Створити матеріальнотехнічну базу для організації профі
лактичних заходів з безпеки руху: кабінет з безпеки руху, кімната
для психологічного розвантаження, тренажери тощо.
3. Забезпечити умови щодо морально та матеріального заохо
чення працівників, які організують роботу з безпеки руху в АТП.
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ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИМІРЮВАННЯ
ХОДУ ШТОКУ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ
А. Ю. Созонюк,
2 курс, Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Науковий керівник: В. З Докуніхін, канд. техн. наук, доцент

Існуючий метод вимірювання хода штоку за допомогою лінійки
має ряд недоліків, основними з яких є недостатня точність і висока
трудомісткість вимірювання.
Розроблена нами технологія вимірювання хода штоку гальмів
них камер дозволяє об’єднати технологічні процеси вимірювання
і регулювання ходу штока. Пристрій складається з блоків вимірю
вання і показника (Рис.1). Блок вимірювання призначений для
перетворення величини хода штоку в електричний сигнал. Він скла
дається з корпусу, магнітних утримувачів, важелів і потенціомет
ричного датчика лінійного переміщення.
Показник об’єднує в собі мікроконтролер і безпровідний пере
датчик. Пристрій для збору інформації включається в USBпорт
комп’ютера.
Вимірювання величини хода штоку здійснюється наступним чи
ном. Пристрій встановлюється на кронштейн кріплення гальмової
камери і закріплюється на ній за допомогою магнітних утримувачів.
Повзун приєднується до пальця штоку гальмівної камери і фіксу
ється на ньому затискувачем.
Інформація, що отримується в процесі вимірювання, накопичу
ється в електронному вигляді для довготривалого зберігання і призна
чена для подальшого користування.
Вимірювання здійснюється з точністю 0,1 мм.
Застосування запропонованої технології дозволяє скоротити
трудомісткість робіт з регулювання ходу штока гальмівних камер
автомобілів КамАЗ, КрАЗ, ЛАЗ, МАЗ у три рази. Точність вимірю
вання підвищується у десятки разів, що суттєво впливає на підви
щення ефективності роботи системи гальмування.
Використання даного пристрою дозволяє автоматизувати облік
параметрів регулювання гальмових механізмів автомобілів і суттєво
підвищити культуру технічного обслуговування гальмівних механіз
мів з пневматичним проводом гальм.
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Рис. 1. Пристрій для вимірювання хода штоку гальмівної камери:
1 — корпус; 2 — магнітний утримувач; 3 — гвинт; 4 — важіль; 5 — вісь; 6 — пру
жина; 7 — шайба; 8 — шплінт; 9 — повзун; 10 — бовт; 11 — зажим; 12 — стрілка;
13 — шкала; 14 — реостат; 15 — роз’єм; 16 — контакт; 17 — показник
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УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
КУТІВ КОЛІС АВТОМОБІЛЯ
О. І. Тимошенко,
IV курс, група АГ"42,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: В. В. Токарук, асистент

Набір слів «розвал і сходження» — нерозривні один від одного, але
мають вони різне фізичне значення. Виконуються окремими опера
ціями регулювання і настройки підвіски автомобіля. Мета регулюван
ня — прибрати позитивні або негативні кути між площиною колеса
і вертикальною віссю (розвал) або подовжньою віссю (сходження).
Розвалсходження необхідно робити з кількох причин:
— для кращої курсової стійкості, тобто автомобіль не відводи
тиме убік, наприклад, якщо кинути кермо на рівній дорозі.
— для більш легкого управління, автомобіль стане більш манев
реним і менш схильним до занесень.
— для економії палива і збільшення ресурсу гуми.
Звичайно для автомобілів, які експлуатують на наших дорогах,
дану операцію слід проводити з інтервалом 10–15 тис. км на вітчиз
няних автомобілях і до 30 тис. км на іномарках.
Позапланова перевірка і регулювання кутів розвалусходження
знадобиться в наступних випадках:
— при попаданні на дорозі до великої ями і заминання колісних
дисків;
— при ремонті ходової частини, наприклад, була заміна наконеч
ників рульової тяги, заміна важелів підвіски, заміна сайлентблоків;
— при зміні кліренсу авто, наприклад, установка вставок, уста
новка укорочених пружин;
— при уведенні автомобіля убік;
— при сильному зносі покришок;
— при поганому самоповерненні керма під час виходу з поворотів.
Сучасний стенд регулювання кутів установки коліс складається
з чотирьох вимірювальних головок і центрального блоку з клавіату
рою і дисплеєм.
Головки відрізняються один від одного способом кріплення до ко
леса. Найпоширеніші способи кріплення — трьохточкове (кріплення
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до покришки, називається також «крабом») або чотирьохточкове
(кріпиться до обода диска).
Ще одна важлива відмінність — кількість датчиків, що встановлю
ють на одну головку. Існує схема позначення «6 х 4» і «8 х 4». Перший
варіант дає незамкнутий контур, тоді як другий повністю замикає
весь автомобіль і дозволяє легко виявити всі недоліки в геометрії
кузова (була машина в аварії чи ні), оскільки діагностуються обид
ва мости одночасно, їх взаємне розташування відносно осі симетрії
автомобіля (повернутість, зсув і т. д.)
Зв’язок між датчиками головок може здійснюватися чотирма
основними способами: електроннооптичним, тензометричним, інф
рачервоним і лазерним. Сучасні комп’ютерні системи дозволяють
добиватися високого ступеня точності зняття і обробки інформації
з датчиків при будьякому з вище перелічених способів. Тому
спосіб зв’язку датчиків між собою впливає, в основному, на зручність
роботи на стенді і на час проходження процедури регулювання кутів
установки коліс.
Стенд з лазерними датчиками дає можливість контролювати од
ночасно з регулюванням велику кількість параметрів ходової частини
автомобіля одним працівником і має ряд переваг:
— не вимагає широкого приміщення;
— прив’язка передньої і задньої осі автомобіля;
— не вимагає точного заїзду автомобіля на стенд (оглядову ка
наву);
— можливість вимірювати параметри задніх коліс без перемі
щення автомобіля.
Виконані правильно розвал сходження коліс — умова тривалого
терміну експлуатації шин, рульового управління, підвіски, стійкості
автомобіля на дорозі.
Література
1. Колёса и шины. Краткий справочник. Выпуск № 3. — М. : ЗАО «КЖИ
«За рулем», 2004. — 160 с.
2. Громаковский А., Бранихин Г. Техобслуживание и уход за автомобилем.
Как сделать, чтобы машина жила долго. — СПб. : Питер, 2009. — 272 с.
3. Бедин А. В. Новейший справочник автомобилиста. — Харьков : Книж
ный Клуб «Клуб семейного досуга», 2008. — 352 с.
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ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛІВ
А. П. Тимощук,
III курс, група АГ"32
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Керівник: В. В. Шаповал

Новинку від «АвтоВАЗу» чекали з нетерпінням. Нещодавно в Ук
раїні почалися продажі Lada 1118, відомої як «Калина». Перевіри
мо, яка у справі принципово нова Lada, порівнявши її з близьким
конкурентом Dacia Logan.
При огляді помічаємо, що у Lada 13дюймові шини, які набагато
дешевші 15дюймових покришок Dacia (у базовій версії — 14 дюймів).
У Lada центральний замок, передні електросклопідйомники і під
силювач керма — частина стандартного оснащення. Сама доступна
версія Dacia Logan 1,6 л коштує 52600 грн (8750 євро), — на 7600 грн
дорожче Lada. Дешевша версія з мотором 1,4 л (75 л. с.), що коштує
46590 грн (7750 євро), має дуже скромним переліком опцій — немає
підсилювача керма, центрального замку, кондиціонера. За якістю
підгонки кузовних деталей «росіянка»не відстає від Logan.
За запевненням виробників, обидві машини добре захищені від
корозії. Як і Dacia, «АвтоВАЗ» дає на кузов свого автомобіля 6річну
гарантію від наскрізної корозії. Терміни гарантії на самі машини
однакові, але на пробіг у Dacia більш ніж в 2,5 рази довше.
Справа в розмірі. Різницею в розмірах автомобілів пояснюється
і перевага Dacia за обсягом багажника (510 проти 380 л). Але у російсь
кого седана спинки задніх крісел складні, що дозволяє не тільки
збільшити об’єм відсіку, але і перевозити довгомірний багаж. У Dacia
задні крісла закріплені «наглухо».
Прояв різниці. Обсяг мотора Lada — 1,6 л, що немало для маши
ни Bкласу. У іноземних конкурентів такого розміру «правлять бал»
1,4літрові двигуни. У цьому відношенні Dacia більш «просунута».
У неї співвідношення габаритів і об’єму мотора більш коректне. Адже
4,2метровий Logan вже можна віднести до початкового ступеню
Скласу. Крім того, ті, кому не потрібна потужність 90сильного аг
регату 1,6 л, цілком можуть вибрати менш об’ємистий 75сильний
1,4літровий. А ми все ж порівняємо дві 1,6літрові версії.
Помітно, що Dacia жвавіша. При рівному обсязі з «Ладовський»
її мотор відчутно потужніший (+10 л. с.) та сильніший (+8 Нм). До
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того ж, Logan на 100 кг легший. Це і пояснює різницю в 1,4 секунди
в розгоні до 100 км / год. Витрата ж у машин практично однакова
(відмінність на користь Lada — 0,2 л у міському режимі). Втім, крити
кувати динаміку двигуна «вазовського» автомобіля я б не наважився.
Вважаємо і вибираємо
Комплектація
Dacia Lada
Регулювання нахилу керма
—
+
Центральний замок
+
+
Дистанційне відмикання багажника
—
+
Маршрутний комп’ютер
—
+
Передні електросклопідйомники
+
+
Підголівники задніх сидінь
3
—
Спинки задніх сидінь
—
+
«Дитячий» замок задніх дверей
+
+
Регулювання висоти крісла водія
+
—
Регулювання поперекового підпору крісла водія +
—
Кондиціонер
+
—
Радіопідготовка
+
+
Фарба «металік»
—
+
Протиугінна система
+
+
Dacia
+ Краща робота рульового управління і чіткі реакції
+ Великий багажник
+ краще оснащення
— Низька інформативність педалі зчеплення
— Не передбачена перевезення довгомірів
Lada
+ Дешевше ТО
+ Знайомий мотор і трансмісія
+ Нижча вартість
+ Складаються задні сидіння
— Висока чутливість кермового керування
— Гучні двигун і трансмісія
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ВОДЕНЬ — ПАЛИВО МАЙБУТННЬОГО
А. П. Тимощук,
III курс, група АГ"32
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Науковий керівник: В. А. Косенко, канд. техн. наук, доцент

У сучасному світі одна із найважливіших проблем — це пробле
ма палива. При згоранні водне вуглецеві продукти виділяють дуже
багато вуглекислого газу, завдаючи великої шкоди навколишньому
середовищу. Це може привести до глобального потепління та інших
негативних наслідків. З іншої сторони, ресурси нафти, та інших
водне вуглецевих покладів далеко небезмежні, тому вчені всього
світу шукають альтернативні види палива, зокрема, звернули увагу
на водень. водень при згоранні утворює тільки воду, що не створює
небезпеки для навколишнього середовища. Вченими був розробле
ний водневий елемент високого тиску, що дає змогу використову
вати його в якості палива на автотранспорті.
Так, в березні 2005 року в Лондонському музеї дизайну була по
казана цікава модель мотоцикла на водневій тязі. Чим же так роз
бурхала світ ця модель? Команда британських дизайнерів на чолі
з Ніком Талбот, була найнята компанією Intelligent Energy для вироб
ництва цього чудесного двоколісного транспортного засобу, який
зможе змінити світ.
ENV — транспортний засіб з нейтральним вихлопом приво
диться в рух водневим елементом високого тиску і може розігнати
мотоцикл до 80 км/год. Наступні моделі водневих елементів силь
но збільшать швидкість мотоцикла і зроблять його придатним для
використання на автострадах. Водневий елемент високого тиску
був розроблений в Intelligent Energy.
Однією із особливостей цієї моделі мотоцикла є те що, у мото
цикла немає трансмісії, замість неї використовується зчеплення на
базі центрифуги, таке ж як на скутерах. На одному повністю заряд
женому паливному елементі мотоцикл може проїхати 160 км або до
4х годин. Паливний елемент CORE може бути використаний та
кож для різних побутових потреб, таких як живлення портативних
пристроїв, освітлення приміщення або навіть постачання електрич
ної енергії в мережу звичайного будинку. Розмір такого елемента не
більше портфеля.
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Технічні характеристики мотоцикла. Мотоцикл важить близько
70 кг, включаючи 20 кілограмовий паливний елемент. Алюмінієва
рама робить мотоцикл таким легким, а пластиковий корпус надає
йому сучасного вигляду. Гальма мотоцикла запозичені від гірського
велосипеда. А для передачі крутного моменту використовується
ремінна передача, які використовуються мотоциклах на Харлей
Девідсон. Водневий паливний елемент виробляє електрику, яке
приводить у рух електромотор мотоцикла
Але що насправді є проблемою так це те, що мотоцикл працює
не голосніше вентилятора на вашому домашньому комп’ютері. Це на
справді велика проблема для пішоходів, які просто не чують ENV.
У компанії зараз працюють над вирішенням цієї проблеми. Мотоцикл
був розроблений в 2х версіях — міська і модель для бездоріжжя.
ENV легкий і швидкий, у нього великий дорожній просвіт, і потужна
підвіска, все це забезпечує відмінне співвідношення потужності і ваги.
Поки мотоцикл знаходиться на стадії розробки і є всього кілька
прототипів, але для його виробництва в маси потрібно ще кілька
років напруженої роботи.

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
О. М. Халімон,
IV курс, група АГ"42,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: В. В. Токарук, асистент

Існують чотири методи нанесення лакофарбних матеріалів
(ЛФМ): повітряний, безповітряний, комбінований, електроста
тичний.
Повітряний спосіб нанесення фарби здійснюється за рахунок над
мірного тиску створюваного в баку з фарбою спільно з пістолетом
повітряного розпилення. Даний спосіб дає високу якість розпилен
ня при низькому тиску. Але, як наслідок, при такому низькому тис
ку створюється повітрянопилова хмара, що приводить до високих
втрат за рахунок туманоутворення і поганого перенесення фарби.
При безповітряному методі фарбування поверхонь використову
ються два типи насосів високого тиску: мембранний і поршневий.
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Даний спосіб розпилення дає прекрасне перенесення матеріалу і від
сутність повітрянопилової хмари, дозволяє застосовувати високо
в’язкі фарби. При цьому методі розпилення лакофарбний матеріал
під високим тиском (100–250 атм) проходить через невеликий отвір
форсунки і за рахунок цього дрібно диспергується. Порівняно з сис
темами повітряної розпилення, при безповітряному способі фарба
наноситься більш рівномірно, при цьому економія фарби може до
сягати 20–30%.
Гідравлічний мембранний агрегат фарбування високого тиску
відрізняється високою стійкістю до абразивної дії твердих частинок
присутніх у фарбі. Велика продуктивність; забезпечує вищу адгезію
фарби; економію матеріалу.
Комбінований метод фарбування поєднує в собі повітряний
і безповітряний методи розпилення. Агрегати комбінованої розпи
лення працюють від пневмосети. При комбінованій розпиленості
використовується безповітряна форсунка, яка розпиляє матеріал
при відносно невисокому тиску (60–150 атм). При такому низько
му тиску картина розпилення має дефект, званий «хвостами». Щоб
виключити подібний дефект і поліпшити дисперсію матеріалу через
отвори в спеціальному повітряному ковпачку у факел подається по
вітря під невисоким тиском (0,7–2 атм). Така «повітряна підтримка»
виключає появу «хвостів» і дозволяє одержувати повноцінну картину
розпилення. Метод комбінованого розпилення, забезпечує відмінне
перенесення лакофарбного матеріалу, незначна в порівнянні з по
вітряним розпиленням повітрянопилова хмара і, на відміну від
безповітряного методу, прекрасна якість покриття. Цим способом
можна розпиляти високов’язкі фарби і забезпечується нанесення
ЛФМ з нормальною якістю на металеві поверхні.
Електростатичний метод. Основою методу розпилення в елект
ростатичному полі є здатність частинок матеріалу набувати заряд
в електричному полі. Електростатичні сили використовуються,
в основному, для переміщення і осадження заряджених частинок
матеріалу на поверхні фарбування. Електричне поле високої напру
ги (60–140 кВ) створюється між заземленим виробом і пристроєм
розпилення, який є одночасно і коронуючим електродом з високим
негативним потенціалом. ЛФМ подається в пристрій розпилення
і розпиляєтьса там під дією енергії стислого повітря, відцентрових
сил або високого тиску на ЛФМ. Частинки, одержані за допомогою
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зарядного пристрою розпилення, переміщаються у напрямку сило
вих ліній електричного поля від головки розпилення до заземленого
виробу. Потрапивши на поверхню виробу, частинки матеріалу від
дають йому свій заряд, і утворюють рівномірне покриття на його
поверхні. Нанесення покриттів в електричному полі високої напру
ги — один з найекономічніших методів фарбування. При цьому май
же повністю зменшується туманоутворення. Найбільш ефективне
застосування цього методу досягається при нанесенні ЛФМ на по
верхню однотипних виробів серійного і масового виробництва, а та
кож виробів гратчастих, круглої або овальної форми, без гострих
кромок, виступів і западин. До недоліків методу відносяться: немож
ливість повністю фарбувати поверхню виробів складної конфігу
рації, а також певні обмеження до ЛФМ, що розпиляються.
Література
1. Громаковский А., Бранихин Г. Покраска автомобиля и кузовные рабо
ты. — СПб. : Питер, 2009. — 192 с.
2. Синельников А. Ф. Окраска и противокоррозионная обработка. — М. :
Машиностроение, 1993. — 128 с.
3. Сухарев Э. А. Конструкция и параметры технологического оборудо
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДВЗ
А. П. Чаплинський,
ІV курс, група АГ"41,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно"технологічний інститут Університету «Україна
Науковий керівник: А. М. Тітенко, канд. фіз."мат. наук, доцент

Система керування ДВЗ. як правило, складається з елементів вхід
ної та вихідної периферії електронного блоку управління (ЕБУ), які
мають за інформаційні аналогові та імпульсні сигнали. ЕБУ виконує
найбільш складні багатофункціональні та багатопараметричні пере
творення вхідних сигналів, які надходять з інформаційних датчиків
до вихідних сигналів (функцій) керування виконавчими пристроями.
Інформація про розподіл ймовірностей технічних станів системи по
трібна для побудови умовних алгоритмів діагностування об’єкта, що
оптимізується, за критеріями інформативності та результативності.
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За вихідні дані для визначення ймовірностей відмов елементів
системи обрано інформацію про розподіл ймовірностей відмов у гру
пах елементів системи. Ця інформація отримана на основі статис
тичної обробки технічного обслуговування систем керування ДВЗ
типу Motronic на протязі останніх п’яти років. За цими даними 40%
відмов системи виникають через вихід з ладу датчиків, що входять
до складу системи; 20% відмов через несправності електронного
блоку керування (ЕБК); 15% складають несправності виконавчих
пристроїв; 25% — це відмови, спричинені пошкодженнями кому
таційної апаратури та кабельної мережі. Елементна структура сис
теми керування « BOSCH Motronic 1.5.4» відображується структур
ною схемою з відповідними зв’язками.
МСУД почали встановлювати на автомобілі з середини 80х ро
ків. Система управляє двигуном по оптимальних характеристиках
і не вимагає якихнебудь регулювань і обслуговування в експлуатації,
тобто автомобіль обладнався системою внутрішнього діагностуван
ня. Для побудови діагностичної приймаємо, що всі вхідні параметри
мають допустиме значення, також обумовлюється, що у системі
можуть спостерігатися тільки незалежні несправності. Передба
чається, що несправним може бути будьякий елемент системи, але
тільки один. Як тільки виникає перша несправність, система підлягає
діагностуванню та усуненню пошкодження. Таким чином, визнача
ється несправний блок моделі за відхиленнями вихідних сигналів. Для
аналізу діагностичної моделі перебудована схема моделі до вигляду
таблиці несправностей. Мінімальний діагностичний тест ми отри
муємо на основі таблиці покриттів, для операцій скорочення таблиці
за методом скороченого перебору використовуємо метод послідовно
го перебору. Відповідний процес повторюється послідовно для кожної
пари станів. Мінімальний діагностичний тест при діагностуванні сис
теми керування проводили за допомогою мультиметра та конектора.
Подальша інформація використовується при побудуванні алгоритмів
діагностування, які оптимізуються за ймовірнісними показниками.
Висновки: в роботі проведено порівняльний аналіз та структу
ризація впровадження і розвитку ЕСУД по системам запалювання
та паливоподачі сучасного автомобіля. Зроблено припущення що
до подальшого вдосконалення розглянутих систем, їх модернізації
та оптимізації. Проведена статистична обробки технічного обслу
говування систем керування ДВЗ типу Motronic.
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ПРОБЛЕМИ І ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДНОГО РУХУ
Т. Г. Чухрай,
магістрант Національного університету біоресурсів
і природокористування
В. З. Докуніхін, канд. техн. наук, доцент, керівник

У 2007 році в м. Мена трапилося 21 дорожньотранспортні приго
ди, в яких постраждало 2 велосипедисти. У 2008 році — 17 ДТП, в яких
постраждали 2 велосипедисти, один з яких дитина. У 2009 році ста
лося 24 ДТП; постраждало 5 велосипедистів, з них одна дитина.
У двох випадках винуватцем були самі велосипедисти. Таким чином,
проблема безпечного руху велосипедів є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язку невисокою інтен
сивностью велосипедного руху в нашій краіні питання організаціі
руху велосипедів розглядалися в роботах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) в основ
ному с точки зору усунення небезпечних ситуацій на дорогах. По
тій же причині недостатньо вивчався и впроваджувався досвід орга
нізаціі велосипедного руху в краінах з високою кількістью велоси
педів. Достатьо сказати, що до останього часу (станом на 2010 рік)
в містах Украіни не було жодної велосипедної доріжки.
З урахуванням можливості суттєвого збільшення інтенсивності
велосипедного руху в Украіні слід заздалегідь вирішувати необхідні
організаційні і технічні питання з урахуванням зарубіжного досвіду.
Результати дослідження Проблема підвищення безпеки руху ве
лосипедистів в м. Мена може бути вирішена при вивченні і перене
сенні в наші умови з відповідною трансформацією закордонного
досвіду організації дорожнього руху велосипедистів.
Для досягнення безпечного руху велосипедистів у країнах За
хідної Європи застосовують такі заходи:
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— облаштування велосипедних доріжок і смуг, наприклад, у Ні
дерландах загальна довжина велосипедних доріжок становить
15 000 км, в столиці Данії Копенгагені їх протяжність — 300 км.
— облаштування велосипедних парковок біля місць концент
рації населення
— (школи, магазини, пошта, аптеки, ринок, вокзали тощо);
— організація мережі пунктів прокату велосипедів.
Висновки. Для підвищення безпеки руху велосипедистів в умо
вах граничного насичення міста Мена велосипедами необхідно:
1. Згідно досвіду країн Західної Європи (Голландія, Данія), де
на 1000 населення припадає 0,64 км велосипедних доріжок в м. Ме
на в перспективі повинно бути їх 19,2 км. Ці доріжки доцільно об
лаштувати на вул. Леніна (5,9 км), вул. Шевченка (5,1 км), вул. Га
гаріна (3,8 км), вул. Червоноармійська (4,4 км).
2. Організувати криті місця для парковки велосипедів біля таких
об’єктів: ринок (2 парковки по 100 місць), центральний універмаг
(100 місць), лікарня (100), пошта (30 місць), аптеки (3 по 10 штук),
автовокзал (100 місць), залізничний вокзал (150 місць), школи (2 по
100 місць), магазини (40 місць), кінотеатр (50 місць), зоопарк
(100 місць).
3. Організувати 3 пункти прокату велосипедів: біля ринку, залізнич
ного вокзалу і універмагу. На пунктах прокату організувати майстерні
з технічного обслуговування велосипедів і продажу запасних частин.

УДОКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ХЛІБА
ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
Д. Г. Щербина, А. В. Бабенко,
студенти Національний університет біоресурсів
і природокористування України
науковий керівник В. З. Докуніхін, канд. техн. наук, доцент

Постановка проблеми. Вартість транспортної складової у сукуп
ному процесі постачання, виробництва і розподілення продукції
складає в США третину кінцевої ціни продукції.
Витрати на транспортування зростають ще більше при доставці
споживачам швидкопсувних вантажів, до яких відносяться хлібо
продукти.
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Правильні умови перевезення вантажів цієї групи гарантують
збереження споживчих властивостей продукту, які визначають при
датність задовольняти певні потреби відповідно з його призначенням.
Якісні продукти в усіх країнах розглядаються як умови здорової на
ції і тому являються однією з головних турбот уряду будьякої країни.
В теперішній час партіонні перевезення хлібопродуктів спожива
чaм здійснюються таким чином: на заводі автомобіль завантажують
виробами для всіх вантажоодержувачів згідно їхніх замовлень. Потім
на розвізному маршруті кожному вантажоодержувачу завозять, ви
вантажують і переносять на склад певну кількість хлібобулочних
виробів згідно зробленого ними раніше замовлення.
Така організація пов’язана зі значними витратами часу на комп
лектацію партій за місцем доставки і перерахунок продуктів за кіль
кістю і номенклатурою.
Розвантаження виконується, як правило, вручну; не виключено
псування продуктів від дощу, снігопаду, за іншими причинами, кра
діжки товару.
Результати дослідження. Після комплектацій партії продуктів
в тарі здійснюється її пакетування плівкою. Кожному пакету при
своюється номер, який відповідає порядковому номеру вантажо
одержувача, розташованого на розвізному маршруті.
При переході на пакетні перевезення хліба і хлібобулочних ви
робів зменшується трудомісткість вантажнорозвантажувальних
робіт, скорочуються втрати продуктів, забезпечуються збереження
товарного вигляду продуктів, скорочується час простою рухомого
складу під навантаженням і розвантаженням, простою в чергах при
очікуванні виконанні вантажнорозвантажувальних робіт, зменшу
ється площа складських приміщень, відпадає необхідність в облаш
туванні навісів на майданчику розвантаження продукції тощо.
Річний економічний ефект Eр від переходу на пакетні переве
зення хлібобулочних виробів визначаємо за формулою:
Eр = [(E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6) – (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)]

(1)

де E1 — ефект від скорочення робітників, зайнятих вантажнороз
вантажувальними роботами, грн;
E2 — ефект від скорочення втрат хлібобулочної продукції, грн;
E3 — ефект від підвищення навантаження на одиницю складської
площі і скорочення потреби в ній при однакових обсягах
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продукції, грн (ефект обумовлений збільшенням висоти шта
белювання пакетованих вантажів).
E4 — ефект від збереження товарного вигляду продукції, грн;
E5 — ефект від скорочення часу простою транспортних засобів при
виконанні вантажнорозвантажувальних робіт, грн;
E6 — ефект від скорочення часу простою транспортних засобів в чер
зі при очікуванні вантажнорозвантажувальних робіт, грн;
B1 — витрати на розроблення проекту пакетування продукції, грн;
B2 — витрати на придбання піддонів, грн;
B3 — витрати на придбання плівки для скріплення вантажів сфор
мованих у піддоні, грн;
B4 — витрати на придбання засобів механізації вантажнорозванта
жувальних робіт і обладнання для формування і скріплення
вантажів плівкою, грн;
B5 — поточні витрати на експлуатацію засобів механізації вантажно
розвантажувальних робіт і обладнання для скріплення ван
тажів плівкою, грн.
Встановлено, що річний економічний ефект від переходу на тех
нологію транспортного процесу з пакетуванням вантажів при пере
везенні хлібобулочних виробів у Дніпровському районі м. Києва
складає 124 163 грн.
Висновки
1. Розроблена технологія перевезення хліба і хлібобулочних ви
робів на розвізних маршрутах від хлібозаводу № 11 до споживачів
продукції з пакетуванням продукції.
2. Розроблена методика оцінки економічної ефективності пере
ходу на перевезення з пакетуванням вантажів.
3. Річний економічний ефект від впровадження технології пере
везення хлібобулочних виробів з пакетуванням партії вантажів
складає 124 163 грн.
Література
1. Воркут А. И. Автомобильные перевозки партионных грузив. — К. :
Вища школа, 1974. — 184 с.
2. Воркут А. И. Грузовые а втомобильные перевозки. — К. : Вища шко
ла, 1986. — 447 с.
3. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / Горев А. Э. — 3е изд. стер. — М. :
Издательский центр «Академия», 2006. — 286 с.

283

Підсекція 13.5

Дизайн

ПІДСЕКЦІЯ 13.5
ДИЗАЙН

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
В УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА
Н. М. Авер’янова, канд. філософ. наук,
Університет «Україна», доцент кафедри дизайну

15 липня 1834 р. у м. Києві було відкрито Університет св. Воло
димира. В ньому поряд з головними науками, які викладалися на
філософському і юридичному факультетах, було впроваджено вик
ладання мистецтва. Указом «Про Устав Університету св. Володими
ра» від 25.12.1833 р. Київському університету в розпорядження на
давалися всі кабінети і колекції, що знаходилися при Волинському
ліцеї в Кременці. Тому серед інших кабінетів (ботанічного, зоо
логічного, мінералогічного, фізичного та хімічної лабораторії) був
перевезений в Київ і Живописний кабінет [3, с. 50]. Його мистець
ка колекція була досить вагомою і складала достатній базис для ху
дожньої освіти в університеті. Першим учителем малювання і вод
ночас завідувачем Живописного кабінету був досвідчений педагог
і талановитий художник Бонавентура Клембовський, який після
закриття Волинського ліцею перевівся до Університету св. Володи
мира. Оскільки він закінчив Віленський університет і удосконалю
вав свої професійні навички у Парижі, то Клембовський мав ґрун
товну фахову підготовку та широку обізнаність у сфері тогочасного
європейського мистецтва. Клембовський весь час намагався попов
нити Живописний кабінет новими зразками образотворчого мис
тецтва та якомога точніше упорядкувати його колекції.
У 1839 р. вакантне місце вчителя малювання в Університеті св.
Володимира зайняв Капітон Павлов. Як відомо, в 1838–1842 рр. під
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керівництвом Вікентія Беретті було споруджено університетський
будинок, тепер тут розташований Головний корпус Київського націо
нального університету імені Тараса Шевченка. Павлов у 1843 р. під
креслював, що у новій будівлі Київського університету Живопис
ний кабінет має незручне розташування для виконання мистецьких
робіт, адже: поперше, більшу частину дня кімнати, виділені для
Живописного кабінету, освітлені сонцем, а це заважає правильно
передавати світлотінь на малюнках; подруге, вікна виходять у двір,
що не дозволяє наочно продемонструвати уявлення про повітряну
перспективу; потретє, було б великим заохоченням для студентів,
якби вони могли спостерігати за роботою свого вчителя, однак та
ке освітлення кабінету не сприяє роботі. Тому Павлов пропонував
розмістити Живописний кабінет на тій стороні університету, яка
була б звернена на «старий Київ» [1, арк. 1–1 зв.]. Таке піклування
про місце розташування Живописного кабінету засвідчує, що худож
ник щиро дбав про високий професійний рівень викладання обра
зотворчого мистецтва в університеті. Окрім цього, Капітон Павлов
постійно поповнював колекцію Живописного кабінету сучасними
картинами та естампами як російських, так і зарубіжних митців,
а також власноручно написаними портретами. За його проханням
виділялися кошти університету на покупку художніх матеріалів та
нового обладнання для кабінету.
Наприкінці 1846 р. Капітон Павлов за вислугою років і станом
здоров’я пішов у відставку. На вакантне місце претендували: ака
демік Йосип Габерцеттель, Павло Шлейфер — вчитель малювання
Київського інституту шляхетних дівчат, художники Наполеон Бу
яльський і Тарас Шевченко [5, с. 29]. На вакантну посаду вчителя
малювання призначили Тараса Шевченка, однак він не встиг ско
ристатися своєю перемогою, бо митця заарештували у справі Кири
лоМефодіївського товариства.
З 1847 р. вчителем малювання і завідувачем Живописного кабіне
ту став український художник Гаврило Васько, вихованець Петербур
зької Академії мистецтв. Оглянувши зібрання кабінету, художник,
як і його попередники, вніс пропозицію про поповнення колекції. Він
вказував, що необхідно придбати картини відомих живописців нової
школи або Петербурзької Академії мистецтв, або інших іноземних
академій чи художніх закладів. Васько намагався йти в руслі сучасних
йому мистецьких досягнень. Знайомлячи своїх вихованців з нови
ми технічними засобами в мистецтві, з новими композиційними
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рішеннями, втіленими в портретному живописі тогочасного періоду,
митець піднімав професійний рівень учнів. Гаврило Васько виконував
наочні посібники для терапевтичної клініки та анатомічного теат
ру, які були відкриті при Університеті св. Володимира, адже худож
ник відзначався досконалістю й анатомічною точністю відтворення
пластичних форм натури. Окрім цього за наказом Ради університе
ту йому доводилося викладати креслення і певний час завідувати
Архітектурним кабінетом. Дбаючи про упорядкування документації
та обліку мистецьких творів, Гаврило Васько у 1861 р. уклав систе
матичний та хронологічний каталоги зібрань Живописного кабіне
ту. При цьому художник підкреслював, що створюючи нові катало
ги щодо розміщення творів мистецтва за змістом та їхнього поділу
на групи він керувався не лише вказівками Історикофілологічного
факультету, а й «тим порядком систематичного розподілу картин,
які існують в Імператорській Академії мистецтв» [2, арк. 1], тобто
будьякими засобами художник прагнув удосконалювати рівень
мистецької освіти в університеті.
В 1863 р. на основі нового Уставу Університету св. Володимира
викладання малювання в університеті було припинено. Важливою
подальшою віхою в розвитку мистецької освіти Київського універ
ситету стало відкриття кафедри теорії мистецтв (1876 р.) [4, с. 77].
Отже, введення малювання як навчальної дисципліни до програ
ми Київського університету відіграло суттєву роль у розвитку худож
ньої освіти в Україні. І хоча образотворча освіта в університеті не
могла зрівнятися з академічною, бо забезпечувала знання з основ
мистецької грамоти, проте вона була спрямована на практичне засто
сування набутих знань і навичок та становила основу естетичного
розвитку вихованців Університету св. Володимира.
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ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ
МАЛОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
ДЛЯ МОЛОДИХ РОДИН
З НЕВИСОКИМ РІВНЕМ ПРИБУТКІВ
А. В. Бабич,
магістр, кафедра дизайну, інженерно"технологічний інститут;
тел. 532"28"74
О. Р. Горбик, канд. архіт., професор, науковий керівник

Однією з найгостріших соціальноекономічних проблем, що по
требують найскорішого вирішення є забезпечення власним житлом
молодих малозабезпечених родин. Населення України, в цілому, мо
же характеризуватися вкрай збіднілим, що має невисокі статки, які
не дозволяють пересічному громадянину забезпечувати сучасний
рівень комфортної життєдіяльності та відтворення у своїх нащадках.
Особливо загострюється проблема життєзабезпечення при створенні
молодих родин та народження в них дітей, адже сучасні заробітки
та достатки молодого покоління не дозволяють придбати або орен
дувати комфортне житло. Забезпечити пристойне існування нещо
давно створеної родини, переводить більшість молоді у постійне на
півжебрацьке існування, на що вільна людина сучасного суспільства
не може і не повинна погоджуватися.
Вказані причини народжують зневіру у можливість досягнення
значних життєвих успіхів в молодій незалежній Українській дер
жаві, викликають такі негативні суспільні явища, як еміграцію, без
робіття, алкоголізм, наркоманію, соціальні бунти, послаблення
патріотизму, національної самосвідомості та гордості.
Сучасне постіндустріальне, інформаційне суспільство, що на
роджується, не вимагає концентрації великих мас учасників вироб
ничих процесів в урбанізованих промислових центрах. Розширення
автомобілізації населення, розвиток транспортної інфраструктури
робить можливим більш рівномірне розселення українців в екологіч
но чистих, ландшафтнопривабливих місцевостях у малоповерхо
вих, швидко споруджувальних будинках за новими дизайнерсько
конструктивними системами будинках, на власних присадибних
ділянках у житлових осередках, пов’язаних між собою мережами
швидкісних автомагістралей, які дозволяють на протязі кількох го
дин потрапити у центри праці у рамках окремих регіонів і держави
в цілому.
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Вирішення «вічної» життєвої проблеми, що дісталася нам у спа
док від періоду колоніальної залежності в тоталітарній шовініс
тичній системі неможливе при продовженні політики переважного
будівництва великозатратних, важких, багатоповерхових житлових
будинків у перенаселених супермістах з погіршеними екологічни
ми умовами.
В історичній традиції українського народу, в кожній молодій
родині існувала мрія про власну оселю в оточенні зеленого садка на
приватній садибній ділянці, яка швидко реалізовувалась після од
руження. Хати споруджувалися з недорогих природних матеріалів,
простими конструктивними рішеннями на протязі скорочених
термінів будівництва.
Саме тому в якості теми роботи було обрано: «малоповерхові жит
лові будинки для молодих родин з невисоким рівнем доходів», адже
ця тема є найактуальнішою в наш час.
Значення роботи полягає у реальній пропозиції Мінрегіонбуду
та державному керівництву України розвитку сучасного прогресив
ного економного типу малоповерхового будівництва для подолан
ня житлової кризи, особливо, серед молодих родин з невеликим
рівнем доходів. Пропонується впровадження прогресивних систем
у масове будівництво з розвитком нового малозатратного та швид
кісного виробництва у будівельній індустрії.
Малоповерхові житлові будинки з легкого металевого каркасу та
навісних панелей типу «сендвіч» на нашу думку можуть стати най
більш поширеними типом для молодих малозабезпечених родин
в Україні. Пришвидчені темпи будівництва з малою механізацією,
наявності масового виробництва металу та у хімічної галузі вказу
ють на те, що прогресивна дизайнерськоінженерна технологія наче
створена для нашої країни.
Світовий досвід дає підставу вважати, що належний розвиток
галузі легких металевих конструкцій дозволив би Україні забезпе
чити свої потреби у сучасних будівлях.
Сучасна демографічна криза в Україні свідчать про зниження
попиту на житло. Невисока щільність населення, посередня урбані
зація вказують на неефективність затратного висотного та надвисот
ного будівництва, адже наявні обширні неосвоєні та слабо заселені
території, придатні для більш комфортної забудови.
З іншого боку, фінансовоекономічна і будівельна кризи, викли
кають подальше зубожіння більшої частини населення (особливо
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молодих родин), зменшення обсягів виробництва, значне подорож
чення житла, яке зводиться традиційними методами, а це може
призвести до унеможливлення забезпечення населення у тому числі
молодих родин — пристойним власним житлом з сучасним рівнем
комфорту.
Постійне подорожчення паливних ресурсів (газу, нафти, вугілля)
зумовлюють житлове будівництво з мінімалізацією енергозатрат, теп
ловитрат, за рахунок підвищення ефективності огороджувальних
конструкцій, та переходом на нетрадиційного виду енергозабезпе
чення (сонячна, вітрова, водна енергія, біологічні місцеві види па
лива та інше).
Будівництво малоповерхового соціального житла в легких конст
рукціях в межах системи розселення, що розвивається, є основним
варіантом вирішення проблеми забезпечення житлом сучасних ук
раїнських молодих родин з невисоким прибутковим прожитковим
рівнем за рахунок швидкісного зведення (у місячний термін) мало
поверхового житла в легких конструктивних системах для кожної
бажаючої сім’ї на відповідно відведеній земельній ділянці, із заздале
гідь підготовленими інженерними та транспортними комунікаціями.
Маємо намір запропонувати цю концепцію для розгляду на зако
нодавчому і урядовому рівні української спільноти, адже прийняття
її може створити умови для відтворення і виживання української
нації. Своя хата — це стимул для сталого родинного життя, народ
ження потомства.

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ ДИЗАЙНУ
ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ СУЧАСНОСТІ:
ДИХОТОМІЯ TECHNE ТА «ТЕХНІЧНОГО» В ДИЗАЙНI
Л. Л. Гук,
магістр, спеціальність «Культурологія», тел. (068) 3732862
Національного університету «Києво"Могилянська академія»,
О. Р. Горбик, канд. арх., професор, науковий керівник

Онтологічна складова дизайну: поняття techne як синкретичного,
недиференційованого співвідношення науки, ремесла та мистецт
ва. Tehne як царина спеціалістів та фахівців своєї справи. Ідіосинк
разія (своєрідне змішування) мистецтва, науки та ремесла в дизайні
та проблема приорітетів.
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Наука дизайну: «Хто не знає геометрії — не дизайнер». Переос
мислення ролі геометрії в дизайні. «Живе сприйняття, абстрагування
та реальна дія» як матриця концептуального мислення. Дизайнер —
перевідкривач концептів.
Необхідність створення методологічної моделі. Концепція та кон
цепт — понятійні диференціації. Що таке концепт? Проблеми кон
цептуалізації — неможливість об’єктивації концептів. Середовище
і традиція — як культурне поле пошуку і створення концептів.
Теоретичний інструментарій процесу концептуалізації: спогля
дання, рефлексія, абстрактне та філософське осмислення. Концепт
продукт як інноваційна ідея в дизайні.
Практична стадія концептуалізації — імператив реального вті
лення концептпродукту, або чим відрізняється дизайнер від філо
софа. Практика як інтерпретація концепту.
Проект: технологія проектування — практика дизайнера.
«Технічний» етап (проектування) як погранична зона між technе та
реальним втіленням концептпродукту.
Реміснича складова: інтимність майстерності — зв’язок дизай
нера з матеріалом (потенціальна залежність дизайнера від технічної
матеріальної бази). Вибір матеріалу та способу реалізації: диктат та
опір матеріалу, його вплив на втілення концептпродукту. Ревер
сивність як одна з ключових ознак взаємозв’язку ідеї та матеріалу.
Проблеми інтерпретації: предметна верифікація як індивідуаль
ний (авторський) план вираження концептпродукту. Неможливість
збереження «вірності проекту» та незалежність інтерпретаційної про
цедури від концепту. Проект як текст, або інтерпретація як прак
тичне створення проекту в процесі його втілення.
Дихотомія дизайну та мистецтва: твір мистецтва як продукт ди
зайнерського бачення. Проблема втрати ауратичності творів мисте
цтва в епоху їх технічної відтворюваності (за працями Вальтера
Беньяміна). Індивідуальність як ознака «мистецького» в дизайні,
або «мистецтво жити».
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КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У МОДЕЛЮВАННІ СУЧАСНОГО БІЗНЕС,ПРОСТОРУ
НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРНЕТ,КАФЕ «СВІTLINE»
С. Є. Жовтоног,
7 курс, ДЗ"41, спеціальність «Дизайн інтер’єрів та обладнань»,
тел.: (044) 532"96"20
Кафедра дизайну інженерно"технологічного інституту
Л. Й. Гук, доцент, науковий керівник

Використовуючи, концептуальність у формуванні простору за до
помогою новітніх освітлювальних технологій, перш за все необхідно
визначитися у проблематиці сучасного світового дизайну. Новітня
технокультура була сформована у наслідок переходу «від мета
лургійного товариства до семіургічного» (семіургія — діяльність по
створенню нових знаків та введення їх) — відмічає Жан Бодрійєр.
Простір під впливом дизайну, стає більш цінним для сприйнят
тя, він має інші комунікативні хвилювання та цінність. Дизайн являє
собою не лише процес виготовлення знаків, повідомлень, а і сам
є Повідомленням, але без естетичного та художнього навантажен
ня, дизайн стає порожньою хвилею. Тому дизайн виконує обов’язки
генератора неминучої візуальної революції дійсності.
Проблематика сучасного дизайну полягає у поєднанні притаман
ної функційності та семіургії з «емоційністю» та концептуальністю.
Дизайн середовища вирішує конструктивну та естетичну проб
лематику, за допомогою світла можливо сформулювати потрібний
простір.
Проектування системи освітлення — це один з найважливіших
елементів роботи сучасного дизайну при формуванні палітри різ
них образів інтер’єру.
Якщо предмети та їх просторові взаємовідносини достатньо
статичні то світове рішення простору гнучке до безмежності.
Освітлювальний дизайн інтер’єру — це багатоповерхова система
з різних освітлювальних приборів, що вирішує як функційні, есте
тичні так і емоційні проблеми.
Світловий дизайн (англ. lighting design — проектування, розроб
ка, конструювання, розрахунок освітлення) — це напрямок дизай
ну, що базується на трьох основних аспектах висвітлення.
1. Естетичне сприйняття — важливе значення при проектуванні
і реалізації освітлення місць з тривалим перебуванням людей.
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2. Ергономічний аспект — функціональність освітлення, здат
ність світла впливати на працездатність, комфорт і зорове сприй
няття.
3. Енергоефективність — необхідно уникати навантаження освіт
лених поверхонь, без вагомої на те причини; освітлення порожніх
місць, без певної смислового навантаження; перевищення значення
освітлення згідно з чинними нормативними документами або для
виконання естетичних і функціональних завдань.
Кожен з перелічених аспектів повинен бути врахований у роботі
над проектом. В естетичному сенсі світлодизайн повинен підвищи
ти привабливість освітлюваного простору, зрозуміти, як об’єкт бу
де взаємодіяти з навколишнім фоном (зливатися або виділятися
з нього), які емоції при цьому буде викликати світло. Необхідно
враховувати денне світло і вимоги безпеки в нічний час (колірне
і світлове забруднення та тощо.).
Світловий дизайн, як і архітектура, не є окремо ні мистецтвом, ні
наукою, а швидше похідною від них галуззю. Професійному світло
дизайнеру необхідна не тільки креативна ідея (з точки зору мистецт
ва), але і розуміння фізичних властивостей світла та принципів ро
боти світильників і джерел світла (з наукової точки зору).
Віртуальний простір Інтернету, як частина семіосфери (семіо
тичне (мовне, знакова) простір, тобто простір (сфера), заповнене
різними за природою мовами — знаками (мови літературні, мови
науки і техніки, мови моди та тощо)завдяки яким відбуваються всі
форми комунікації людей в процесі їх життєдіяльності в соціально
му просторі і часі.), може бути організований у відповідності до за
конів мистецтва і нових принципів семіосфери. У той же час інтер
нет являє собою інформаційний простір, створений та керуючий на
основі природничонаукових методів обробки інформації. Це єди
на інформаційна першооснова будьякого явища в Інтернеті може
відкрити нові можливості для опису різних феноменів мистецтва та
для створення нових.
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ЗИМОВИЙ САД ЯК ОБ’ЄКТ ДИЗАЙН,ПРОЕКТУВАННЯ
М. Й. Жук,
канд. арх., доцент кафедри дизайну середовища
Київського національного університету культури і мистецтв,
тел. (044) 533"92"48

В історичні часи розвитку європейського садовопаркового
мистецтва зимовий сад являв собою оранжерею, що увійшла в моду
і стала частиною великосвітського життя аристократії. На початку
17го століття в замках і заміських будинках Англії почали з’являти
ся перші прототипи оранжерей і зимових садів. Споруди, які спер
шу використовувались для вирощування південних рослин, става
ли місцем для зустрічей і проведення вільного часу. Здебільшого, це
були великі, теплі і світлі приміщення, де росли екзотичні рослини,
співали рідкісні птахи, стояли вишукані меблі, струменіли фонта
ни. Проте, ідея безпосереднього зв’язку між житловими кімнатами
й оранжереями була реалізована лише наприкінці 19го століття.
У 80х роках минулого століття зимові сади зазнали своєрідного
відродження: швидко завоювавши популярність в країнах Європи
і Америки, вони в багатьох країнах широко використовуються
у якості структурного елемента житлових і громадських будівель.
В сучасному розумінні зимовий сад — це, в принципі, одна
з кімнат житлового будинку, але особлива, своєрідний «напівдім
напівсад». У цьому і полягає головна відмінність зимових садів від
оранжерей: останні не є частиною житлових просторів, а лише спо
рудами для вирощування рослин. Таким чином, зимовий сад — це
особливе багатофункціональне приміщення, яке може бути продов
женням вітальні, кабінету, їдальні, творчої майстерні, басейну. Зи
мовий сад може бути прибудованим до будинку або розташовувати
ся на верхньому (горищному) поверсі.
Головною архітектурною ознакою зимового саду є наявність
максимальноможливої площі засклених поверхонь його огороджую
чи конструкцій, включаючи поверхню даху. Існує декілька варіантів
розташування зимового саду. Один із найбільш розповсюджених —
скляні прибудови до будинку, які з’єднуються з кімнатами через
двері, арки, галереї. Часто зустрічаються і інші: наприклад, двофа
садний зимовий сад, облаштований на розі будинку; винесений за
периметр будинку сад у вигляді багатогранника або круга; сад, ін
тегрований у внутрішню структуру будинку. В залежності від того,
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на якій стороні будинку буде розташований зимовий сад, можуть
відрізнятися його конструктивні рішення, функції (відпочинок,
прийом гостей, вирощування рослин) і види рослинності.
Зимовий сад — це естетичний, але складний організм, нормальне
функціонування якого пов’язане з урахуванням в процесі проекту
вання комплексу чинників, таких, як розташування зимового саду,
його форма і розміри, ухил даху, конструктивні особливості; система
вентиляції та інші, що мають вирішальне значення для забезпечен
ня сприятливих і комфортних умов експлуатації згаданого об’єкта.
Орієнтація зимового саду на сторони світу може бути любою — від
південної до північної. У той же час кожен варіант орієнтації має
свою специфіку, яка крім усього іншого, визначається задумом його
власника: передбачений сад для вирощування рослин і відпочинку,
чи там будуть розташовані кабінет, їдальня, загальна кімната тощо.
Так, орієнтація на південь дає найбільшу можливість економії
енергії (ефект теплиці). Але при використанні такого саду як жит
лової кімнати необхідно встановлювати в ньому порівняно дорогі
вентиляційні і затінюючі пристрої, так як кімната в сонячні дні бу
де значно прогріватися, особливо влітку. Зимовий сад, орієнтова
ний на північ, відіграє роль кліматичного буфера, бо вітер і холод не
досягають стін безпосередньо житлової частини будинку. Тому пів
нічний зимовий сад може використовуватися як продовження кухні
та їдальні, або як невеликий зелений оазис в житловому приміщен
ні. Зимовий сад, орієнтований на схід, має особливу привабливість
рановранці з першими променями сонця, проте у другій половині
дня у ньому уже не так комфортно. В зимовому саду, орієнтовано
му на захід, денне тепло збережеться до пізнього вечора, тому для
захисту від яскравих літніх сонячних променів тут рекомендується
встановлювати затіняючі пристрої (жалюзі, маркізи, ролети).
За своїм призначенням і потребою в опаленні можна виділити
наступні типи зимових садів: буферний тип — нежитлове, неопа
люване приміщення (засклені балкони, лоджії, вхідні тамбури); се
зонножитловий, неопалюваний, слабо озеленений зимовий сад
(засклені веранди, що озеленюються лише сезонними видами рос
линності); постійножитловий зимовий сад — опалюване і озеленене
приміщення певного функціонального призначення, що спеціально
проектується як теплиця, приміщення для басейну, тренажерного
залу, відпочинку тощо. В останній час все більшого розповсюджен
ня набувають зимові сади, що облаштовуються на дахах будівель,
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і чиї огороджувальні конструкції стають покрівлею для всього
будинку.
При розробці дизайнпроекту зимового саду слід звертати увагу
на загальні вимоги до його об’ємнопланувального вирішення. Так,
мінімальна площа зимового саду, що прибудовується до будинку,
встановлюється в межах 12–15 м2, при його ширині приміщення не
менше 3 м, оскільки в зимових садах меншого розміру вартість 1 м2
площі буде дуже високою і, з іншої сторони, буде важко вирішити
поєднання рослин, меблів та вільних просторів. Оптимальна висо
та приміщення зимового саду в його середній частині повинна бути
не менше 3 м. Найкращим рішенням вважається створення зимового
саду висотою у два поверхи, що забезпечує ефективність виконан
ня ним своєї терморегулюючої функції та естетичну оригінальність
інтер’єру. Ухил покрівлі повинен становити в межах 30–45 градусів.
Очевидно, чим крутіша покрівля тим краще рослинність зимового
саду засвоює сонячну енергію, і тим краще дощ змиває з покрівлі
грязь, сходить сніг, а зсередини — сконденсована волога.
Конструктивні рішення зимових садів базуються на поєднанні
несучого каркасу на основі стальних, алюмінієвих профілів або де
рев’яних клеєних балок, вертикального засклення і світлопрозоро
го даху. Практикою встановлено, що найкращим матеріалом для
облаштування зимового саду є легкий і міцний алюміній. Рідше ви
користовується деревина, яка вимагає значного обсягу підготовчих
і захисних робіт і є досить дорогою в застосуванні.
Оформлення внутрішнього простору зимового саду передбачає
широку палітру дизайнерських рішень: від класичного зимового са
ду з регулярним і симетричним розташуванням рослин і малих
архітектурних форм до зимових садів у стилях «мінімалізму», «хай
теку» або «ф’южн», з застосуванням аксесуарів сучасного дизайну —
високих керамічних ваз строгих форм, кам’яних скульптур, блиску
чих металізованих елементів, світлодіодного підсвічування водних
каскадів і рослин. Якщо зимовий сад двоповерховий, то в плані
другого рівня слід передбачити галерею — вона найкращим чином
забезпечить можливість споглядання просторого, високого і запов
неного світлом приміщення.
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РОЛЬ ДИЗАЙНУ
У ФОРМУВАННІ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Д. В. Захарченко,
VI курс, кафедра дизайну,
Інженерно"технологічний інститут, тел. (098)5236473
Науковий керівник: А. І. Ломовський, О. Р. Горбик, канд. арх.

Вивчення споживчих настроїв, проведене Міжнародним цент
ром перспективних досліджень спільно з компанією GFK Ukraine,
починаючи з 2000 року, показало найглибше їх падіння в грудні
2010 року. Отже, українці купують менше, і в першу чергу це сто
сується дорогого імпорту.
Чому українці звертають увагу на вітчизняного виробника тіль
ки за часів фінансових катаклізмів? Як затвердити позиції нашої
продукції на ринку? І як повернути той сегмент ринку, для якого
країнавиробник не має принципового значення? Ось на такі пи
тання сьогодні виникає потреба відповідати українським бізнесме
нам. Як не дивно, відповідь міститься в сучасному дизайні. Але що
таке сучасний дизайн? Яким чином він може допомогти у рішенні
економічних потреб? Проаналізувавши досвід Японії, яка в 1957 році
почала компанію «Good Design», Це був конкурс для дизайнерів,
в якому головним критерієм оцінки була економічна складова. Він
базувався на переконанні, що саме дизайн допоможе Японії істот
но вирватися з хибного кола жебрацтва. З тих пір пройшло більш
ніж 50 років у виснажливій праці заради процвітаючого життя і про
мислового розвитку. І сьогодні країна входить в трійку світових екс
портерів, поступаючись лідерством тільки США.
Чи достатньо намалювати «красиву» картинку на упаковці для
технічного прориву? Однозначно недостатньо. Але сьогодні сут
ність дизайну полягає не тільки в графічному зображенні етикетки,
але й у формоутворювальних лініях артефактів, виділенні основних
концептуальних акцентів, функцій, конструкцій, ергономіці, вико
ристанні інноваційних матеріалів, які не шкодять навколишньому
середовищу, і в той же час зручні у щоденному вжитку і догляді, де
шеві у виробництві, А найважливіше — взаємозв’язок між напов
ненням і зовнішньою оболонкою. Причому все вище перераховане
стосується всіх проявів дизайну — чи то новий бренд, чи то дизай
нерське рішення міського планування. Дизайн, який колись обмежу
вався зовнішнім виглядом товару і реклами, тепер виходить далеко
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за рамки цієї сфери і грає вирішальну роль в широкому спектрі но
вих галузей, таких як обслуговування і розвиток бізнесу, міського
планування навколишнього середовища, способу життя, коректуван
ні і розробці нових соціальних програм. Дизайн має важливе зна
чення для поліпшення життя кожної людини в двадцять першому
столітті. Сьогодні перед Україною постає вибір: продовжити жити
за принципом дешевизни продукції і виробництва низькоякісних
(в сенсі дизайну) товарів і послуг — або кардинально змінити стра
тегію. Якість бренду — ось що важливо. «Купувати українське» —
повинно стати не наслідком фінансової кризи й гаслами політиків,
а прикладом доброго смаку і свідомого вибору споживача, який ба
зується в першу чергу на високій якості. В цьому разі не потрібно
буде говорити про підтримку національного виробника, тому що
він — національний виробник — стане лідером як на вітчизняному
так і на міжнародному ринку.

СТИЛІСТИЧНЕ ФОРМОТВОРЕННЯ
НАУКОВО,ПОПУЛЯРНОГО ЖУРНАЛУ
«ЕКСПЕДИЦІЯ — XXI»
М. А. Ісаєва,
VII курс, спеціальність «Графічний дизайн», тел. (044) 532"96"20
кафедра дизайну, інженерно"технологічний інститут
науковий керівник: В. І. Бочкарьов,
член Національної спілки журналістів України

Як відомо, кафедра дизайну вже багато років співпрацює з На
ціональним антарктичним центром МОН Україна. Полярники під
тримують студентів, зокрема з особливими потребами. Цікавим при
кладом таких стосунків були розробка проекту Антарктичної станції
та журналу для українських полярників «ЕкспедиціяХХІ».
На сьогоднішній день Національній антарктичній центр МОН
Україна видав три примірника журналу «ЕкспедиціяХХІ». Та, нез
важаючи на це, він потребував ще багато корективів та доробок,
а може і зовсім зміни іміджу. Саме тому моєю магістерською науко
вою роботою стала розробка та дослідження індивідуального стилю
журналу «ЕкспедиціяХХІ».
Це було наукове дослідження, зроблене на основі вивчення особ
ливостей тематики журналу, його концепції та аналогів науково
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популярного видання. А оскільки тематикою являється експедиції
та мандри по всьому світу, мої пошуки сягнули таких видань як: всім
відомий National Geographic, «Вокруг света», науковопопулярне ви
дання «Знаниесила». На основі наукового дослідження цих видань
потрібно було створити свій неповторний, своєрідний, сучасний та
актуальний дизайн оформлення журналу. Тобто, головною метою
стало формотворення стилістики журналу «Експедиція — ХХІ».
У створення стилю журналу входить, зокрема, розробка логоти
пу, обкладинки, створення символіки журналу, композиційне роз
ташування фотографій та тексту на основних його сторінках. Але
головним є взаємозв’язок цих складових частин та єдність образу.
«ЕКСПЕДИЦІЯ — ХХІ»; «EXPEDITION — XXI» — науково
популярне та художньодокументальне видання. «ЕХХХІ» — ско
рочена абревіатура журналу. Виходить українською, російською та
англійською мовами. Тираж — (презентаційний) 1 000 примірників.
Періодичність видання посезонно 4 рази на рік. Девіз журналу —
«Я, Україна і Світ» висловлює бажання порівняти українську куль
туру, побут, звичаї з культурами інших народів світу. Пізнання себе
у цьому світі і світу у собі. Гордість за свою самобутню культуру.
Зазначимо деякі зміни в журналі.
Обкладинка — обличчя журналу. Логотипом є перша буква назви
журналу «Е» стилізована у вигляді глобуса. Символом журналу яв
ляється штурвал, який охоплює всю земну кулю. А їхнє поєднання
символізує подорожі по всьому світу. Слід також зауважити, що для
назви спеціально розроблений шрифт, який є візитною карткою
журналу і не змінюється напротязі усіх його випусків. Для окремих
рубрик спеціально підібрані ідеограми, які їх характеризують і зу
стрічаються напротязі всього видання для зручності використання.
Окремі сторінки рубрик розділяють їх одна від одної, а також являють
ся стильовим зв’язком, оскільки об’єднанні за кольоровою гамою
та оформленням і перекликаються з першою сторінкою розділів та
рубрик. Також, об’єднуючим елементом є карта, яка також з’явля
ється у цьому журналі, включаючи саму обкладинку, що символізує
подорожі.
У журналі зустрічаються декілька принципів побудови сторінки
розташування фотографій та тексту, які супроводжують дане видання,
таким чином зумовлюючи стиль журналу. Важлива увага надається
підбору шрифту до назв статей, в залежності від теми та ілюстрацій.
А також самим фотографіям, що відіграють значну інформаційно
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ілюстративну роль і роблять журнал більш цікавим і легшим у сприй
нятті. Майже до кожної статті підібран індивідуальний фон, в за
лежності від теми та фотографій, що також зацікавлює читача та
робить журнал своєрідним, оскільки, завдяки цьому, видання вигля
дає кольоровим, що досить незвично. Та насамперед, слід зазначи
ти, що фон є лише доповненням до основного тексту та ілюстрацій,
на яких робиться акцент. Окремі сторінки з віршами дозволяють
переключити увагу читача з наукового тексу до художнього, робля
чи деяку перерву. Тобто можна взагалі мандрувати сторінками жур
налу. А це також підкреслює основну тематику подорожей.

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ
МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ
У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
А. В. Кулик,
здобувач кафедри дизайну середовища
Київського національного університету культури і мистецтв
М. Й. Жук, канд. арх. наук, доцент, науковий керівник

Малі архітектурні форми мають важливе значення в організації
предметнопросторового середовища. Формування малих архітек
турних форм пов’язане з розвитком соціальних і культурних ко
мунікацій та функціонального пристосування до середовища пере
бування людини. Цим обумовлюється розподіл малих архітектур
них форм на об’єкти функціонального призначення, і об’єкти, що
виконують естетичну та декоративну функцію. Такий поділ прояв
ляється у відповідних принципах фор
моутворення.
Функціональний підхід в проектуван
ні малих архітектурних форм відповідає
правилу «форма відповідає змісту» — це
робоча функція об’єкту проектування.
Отже, початкова проектна форма обу
мовлюється її безпосередньою функцією.
Функціоналізм у проектуванні при
водить до створення дешевої, шаблонної
продукції, яка, не має вираженої естетич
ної і художньої цінності, але за рахунок
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своєї уніфікації може використовуватися на самих різних предмет
нопросторових рівнях.
Існує і важлива проблема узгодженості малих архітектурних форм
з довкіллям. Сам по собі функціональний об’єкт може створювати
«візуальну аритмію» в середовищі або стилістично випадати з навко
лишнього контексту. Вирішення цієї проблеми полягає не в механіч
ному видаленні об’єкту з середовища або його переміщення, а в про
ектуванні функціональних об’єктів саме для даного середовища.
З появою нових технологій, і нових матеріалів з’явилася мож
ливість привнести в проектування малих архітектурних форм не
тільки функціональність і естетичність але й індивідуальність та
складність форми, яка легко моделюється з допомогою комп’ютер
ної графіки (див. рисунок).
Відзначимо, що функціональні об’єкти є природним і органіч
ним наповненням архітектурного, функціонального або природно
го простору.
У залежності від проектних завдань і призначення можна виділи
ти три основні принципи проектування малих архітектурних форм:
— акцентування форми в просторі завдяки їх контрастному про
тиставленню.
— забезпечення стилістичної єдності форми, кольору і простору;
— візуальне розчинення форми в просторі.
Принцип розчинення форми в просторі ніби маскує її в середови
щі, робить нейтральною відносно оточення, зменшуючи її візуаль
ну активність. Цей принцип застосовується при проектуванні, на
приклад, павільйонів зупинок міського транспорту: тонкі пластикові
плити роблять такий павільйон прозорим і легким. Нейтральний
колір, частково компенсує висоту плит і їх велику кількість. Прин
цип просторового розчинення дозволяє уникнути поділу простору,
надлишку форм і кольору, а це особливо важливо при вписуванні
об’єктів у візуально і функціонально насичене середовище.
Принцип забезпечення стилістичної єдності форми і довкілля
полягає в тому, що новий об’єкт формується у відповідності з стиліс
тичними межами навколишнього простору. У ідеальному варіанті
така форма сприймається як природна для даного місця. Так, ву
личні ліхтарі в історичному центрі, виготовлені з ознаками історич
ного стилю, стають не самі по собі предметом, що має художню
цінність і естетичну привабливість, а й відповідають цілісності ан
самблю і зберігають історичну відповідність.
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Виділення (акцентування) малих архітектурних форм в просторі
завдяки контрасту при вмілому використанні надають їм значи
мості і підкреслюють окремі деталі дизайну. В той же час контраст
повинен бути помірним, щоб не зосереджувати всю увагу на себе
і не порушувати композиційну цілісність предметно — просторово
го середовища.

ПІДХОДИ ДО ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ
АВТОВОКЗАЛІВ КИЄВА ТА ЛЬВОВА —
МІСТ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ ІГРИ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ «ЄВРО — 2012»
А. І. Курінна,
VI курс, група ДЗ"61, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно"технологічний інститут, тел. 532"28"74
О. Р. Горбик, канд. арх. професор, наук. керівник

Громадяни країни, яка своїм національним пріоритетом проголо
сила євроінтеграцію, мають право користуватися послугами євро
пейської якості. Зокрема й у сфері пасажирських автотранспортних
перевезень, з урахуванням того, що такі перевезення в обов’язковому
порядку супроводжує: обслуговування на автостанціях й автовокза
лах. Подекуди в Україні вже почали з’являтися сучасні авубусні
термінали, які майже відповідають європейським стандартам. Потре
бує ґрунтовної дизайнерської реконструкції Центральний Київсь
кий автовокзал, побудований ще 1961 року, автори — архітектори
А. М. Мілецький, Є. А. Більський, що свого часу вважався дивом
сучасної архітектури. Зараз він являє собою обшарпану будівлю
майже в центрі Києва, з незручною транспортною розв’язкою, чер
гами до кас, задушливим залом очікування й тісними посадочними
платформами. Останній ремонт, до якого не підходить визначення
«косметичний», здійснювався понад 15 років тому. На автовокзалі
відсутні всі сучасні технології подачі інформації. В результаті сто
личний Центральний автовокзал відстає за якістю обслуговування.
У системі пасажиропотоків при автобусних перевезеннях авто
вокзали, автостанції виконують ключову роль. Так, для перевіз
ників вони надають диспетчерські служби, парковку транспортних
засобів. Автобус, що приїхав уранці та відправляється в рейс увече
рі, може скористатися стоянкою автовокзалу, а не шукати парковку
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в місті. Можливе передрейсове обслуговування водіїв у медпунк
тах, Інформаційне забезпечення, охоронні послуги, а також надан
ня їм кімнат відпочинку. В будівлі автовокзалу обладнано номери
«люкс» і «напівлюкс».
Пасажирам же надаються такі види послуг: попередній продаж
квитків, камери схову багажу й особистих речей, зали очікування,
посадочні платформи, кімната матері й дитини, для пасажирів та
очікуючих працюють туалети. На центральному автовокзалі паса
жири можуть скористатися і додатковими послугами: залізничні
й авіаційні каси, банкомати, пункти обміну валют і продажу преси,
кафе. На жаль, сьогодні ці послуги не відповідають вимогам часу.
Для цього 6уло розроблено нову концепцію розвитку автостанційної
системи Києва. Згідно з цією концепцією, нашими пріоритетними
задачами на сьогодні є: повне технічне переоснащення пасажирсь
ких автотерміналів; розширення спектру послуг і приведення його
до сучасного рівня. Для реконструкції столичного центрального
пасажирського автотерміналу ДП «Київпассервіс» здійснив ґрун
товну підготовку проекту інвестування в розвиток Центрального
Київського автовокзалу. Головною метою цього проекту є приве
дення зазначеного об’єкту у відповідність до сучасних стандартів
центрального терміналу європейської столиці, а саме: необхідно зро
бити ремонт будівлі, оновлення фасаду, переоснащення інженерних
мереж, розвиток інфраструктури задля поліпшення рівня якості
обслуговування населення та пасажирів, облаштування зовнішньо
го благоустрою.
Львівський автобусний вокзал створений для міжміських і між
державних перевезень. Автори проекту — архітектори В. Сагайда
ковський, М. Столяров, побудований в 1976–1980 роках. Вокзал
розрахований на відправлення до 800 пасажирів в годину. Відпо
відно до генерального плану, автовокзал був винесений на південну
околицю міста, що забезпечує можливість виїзду у напрямі Карпат,
а через окружну дорогу в інших напрямах. У тильній стороні авто
вокзалу створений цокольний поверх, де розміщені допоміжні
служби, камери схову, криті перони прибуття і відправлення авто
бусів. На першому поверсі знаходиться касовий зал з виходами на
тераси, під якими розміщені перони. На другому поверсі — зал че
кання, готель, кафе і сходи на антресолі третього ярусу.
Планується побудувати новий автовокзал на базі Автостанції
№2 по вул. Богдана Хмельницького. Приміщення автовокзалу буде
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3поверховим. На першому поверсі знаходитиметься зал чекання
на 300 місць, кімнати матері і дитяти, медпункт, каси. На другому
поверсі буде розміщена адміністрація автовокзалу, а на третьому —
установи громадського харчування. Зараз АС № 2, яка розрахована
на обслуговування 1 тис. пасажирів в добу, реально обслуговує
близько 5 тис. пасажирів. Завершити роботи планується до 2012 р.
Площа нового автовокзалу складе 1,5 тис. кв.м. В той же час Львівсь
ка міська рада визначила 4 земляних ділянки під будівництво 4 нових
автобусних станцій в місті для відправки автобусів і маршрутних
таксі в Бібрському Городоцькому, Золочевському і Яворовському
напрямах.

ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОЕКТУВАННЯ
МАГАЗИНІВ З ПРОДАЖУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
У м. КИЄВІ
М. В. Микитенко,
VI курс, група ДЗ"41,
спеціальність дизайн інтер’єрів та обладнання,
кафедра дизайну, інженерно"технологічний інститут,
тел. 532"28"74
О. Р. Горбик, канд. арх., професор, науковий керівник

Кожен споживач прагне бути добре проінформованим перед
тим, як зробить свій вибір. Реклама, у цій ситуації часто несе в собі
дезінформацію та обман. Реальну вагу та вплив на рішення мають
лише прямі інформаційні джерела, статистики продажів, факти, та
відгуки про надійність товару, а не розрекламованість бренду. Тому
виробники часто ставлять акцент на свій досвід роботи у межах
певного ринку. Розширення і доповнення існуючих методів інфор
мування покупця, шляхом покращення самої системи інфор
маційних засобів може забезпечити розвиток фірми. Тут підходить
загально відома комплексна процедура нового методу управління
розвитком підприємства — реінжиніринг. Вона базується на основі
інтенсивного використання електронних систем.
Краща пропозиція. На сьогоднішній день для пересічного спо
живача, фірми розставляють акценти на оперативності та якості об
слуговування часто забуваючи про його власні бажання. Більшість
сучасних магазинів завжди намагається продати якомога більше
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товарів, пропонуючи покупцеві, спочатку ту, продукцію якої він не
потребує, на даний момент. І от, пройшовши весь супермаркет лю
дина, нарешті, знаходить потрібний товар, але по дорозі вона вже
встигла набрати багато іншого, доки шукала. Отже, суть у тому, щоб
одразу запропонувати споживачу саме те, чого він потребує. Такий
хід формує повагу та довіру з боку замовника. Адже не кожному мо
же сподобатись, коли, йому постійно нав’язують купити те, чого
він не бажає.
Функціональність. Більшість торгових будівель мають інтер’єр
чимось подібний до складських приміщень. Таким чином досягається
певна лаконічність простору. Але, серед частої подібності і однотип
ності стелажів, прилавків, та поличок, можна легко розгубитьсь.
Опинившись у такій ситуації, насамперед, важко зорієнтуватись на
місці свого розташування відносно цілі, і, особливо важко, з першого
разу, запам’ятати напрям руху до виходу. Цей фактор у разі неперед
бачуваних обставин може погано впливати на швидке пересування
у середині магазину. І можливо, іде в розріз правилам протипожеж
ної безпеки, хоча всі норми було дотримано.
Що ж стосується магазинів з продажу комп’ютерних систем,
наприклад мережі DiaWest, можна покращити приміщення допов
нивши їх столами, для сбору комп’ютерної техніки на місці. Тобто,
надати спеціалісту можливість оформити замовлення перед очима
замовника.
Місце розташування. З появою можливості дистанційного замов
лення послуг через радіо, телефонію, телебачення, інтернет, виникла
нова форма спілкування продавця і покупця. На цій базі почали роз
виватись багато фіктивних фірм, що заробляють обманом. Переважно
завдяки їм, спостерігається повернення довіри споживача, до старого
перевіреного і, більш надійного способу купівлі товару. Фізично від
відавши торгівельну точку можна наочно (власноруч) переконатися
у якості запропонованого товару. Тож, враховуючи сучасні темпи тех
нологічного розвитку, торгівельні приміщення, все одно, повинні
бути вдало розташовані. Наприклад у центрі міста, поряд з автома
гістралями та пішохідними дорогами з наявністю пожвавленого руху.
Корпоративні інтереси. За рахунок підняття самого обслугову
вання на новий, якісний рівень можна здобути стабільну аудиторію
користувачів послугами, і постійних відвідувачів. Чого власне і по
требує кожна мережа фірмових магазинів, або торгових павільйонів.
Таким чином, вкладені гроші, внутрішні фінансування, окупаються
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за 2–3 роки. І ресурси затрачені на розвиток окремого об’єкту по
вертаються до вкладника. Отож, на даний момент, головним прогре
сивним фактором розбудови підприємства є — урахування бажань
клієнта. Орієнтуючись, в основному, на потреби споживача згодом
можна буде застосовувати на практиці будьякі рекламні прийоми,
з використанням технологічної переваги (дистанційне замовлен
ня), користуючись заслуженою довірою покупця.

ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОЕКТУВАННЯ
СПА,САЛОНІВ
Ю. Г. Минко,
VI курс, група ДЗ"61, спеціальність «Дизайн», тел. 532"96"20
магістр, кафедра дизайну, Інженерно"технологічний інститут;
О. Р. Горбик, канд. арх. професор, наук. керівник

Переклад слова «СПА» з латинської мови означає «здоров’я за
допомогою води» або «здоров’я через воду». А основна мета будьяко
го СПА — це боротьба з втомою і стресами. Для ефективного відпо
чинку і відновлення життєвих сил сучасної людини і була створена
система «СПА». Проектування СПАсалонів — це новий тип
у будівництві громадських споруд. Проектуючи ці будівлі необхідно
опиратись на нормативну базу, яка використовується при проекту
ванні громадських споруд. У переліку громадських споруд, які по
дані у державних будівельних нормах, такий вид споруди, як СПА
салон відсутній, оскільки, це багатофункціональний комплекс із
змінним набором приміщень. Ряд приміщень та видів послуг, які
входять до складу даних комплексів, є базовими — це СПАпроце
дури, термальні та водні процедури. Ключовим моментом проекту
вання СПАсалонів дизайнери називають саму ідею, концепцію, що
об’єднує всю технічну базу в єдине ціле й створює у людини макси
мальне відчуття комфорту.
Як приклад цього, було запроектовано «Дизайн — проект ре
лакційнооздоровчого комплексу СПАсалону «Аква9Віта». Обрана
назва для проекту СПАсалону: «АкваВіта» невипадкова, адже в цій
назві закладається весь сенс данного об’єкту та функціональнокон
цептуальне значення в розробці всієї дипломної роботи. Назва «Аква
Віта» незвичайна та оригінальна, що означає — жива вода, тому від
цього вислову і зародилася головна ідея дизайнпроекту — вода.
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Дизайнпроект релакційнооздоровчого комплексу СПАсало
ну «АкваВіта» має бути реалізований у прибережному парку річки
Десенка, сел. Троєщина в Деснянському районі м. Києва. Будівля
СПАсалону спроектована у вигляді одноповерхової споруди.
Архітектурний образ комплексу СПАсалону створений на основній
концепції проекту, що відображається також в розробках інтер’єрів
СПАсалону, а саме від ідеї — «вода», яка надихнула у подальшому
архітектурному проектуванні. Цікавий образ екстер’єру СПАсалону
створений у вигляді річкової хвилі, що відображається в конструк
ції, формі та в кольоровій моделі даху будівлі, яка плавно
розміщується по периметру даху. Колористика споруди оздоровчо
го комплексу виконана в світлій гамі кольорів, а саме: бетоні стіни
СПАкомплексу, які вкриті декоративною штукатуркою, виконані
у білому кольорі, в такому ж кольорі — вхідні двері, рами вікон, ди
марі та вентиляційні люки. Окрім цього, на деяких частинах фаса
ду будівлі є дерев’яні вставки і балкові опори, що підтримують
конструкцію даху, які зроблені зі світлих порід дерева.
Планувальне проектування СПАсалону «АкваВіта», в якому вра
ховується той факт, що майбутній релаксаційнооздоровчий комп
лекс повинен бути не тільки зручним для прийняття процедур, але
й поряд з тим — стильним, індивідуальним, неповторним у своєму
роді. Тому споруда СПАсалону виконана в сучасному стилі, за су
часними технологіями. Функціональна модель СПАсалон має сім
зон, що характеризуються як: транзитна, адміністративна, оздоровчих
процедур, СПА, кафетерію, робоча та санітарногігієнічна зони.
Транзитна зона поєднує в собі: простір вільного пересування по
приміщенню, має вхід з вестибюлю, де передбачається розміщення
тамбуру, гардеробної, рецепції, каси та роздягальні для жінок і чо
ловіків.
В адміністративній зоні знаходяться такі приміщення, як: кабінет
директора, кабінет інструктора та адміністрації.
Зона оздоровчих процедур поєднує лікувальні СПАпроцедури,
в ній знаходяться кабінети: аромомасажу, обгортувальних процедур,
гідро масажний, японська баня, хамам та аюрведа.
Зона СПА — це зона в якій розміщуються басейн, мінібасейн
(джакузі), стійка для фрешсоків, місце для відпочинку, де розмі
щені лежаки, столик з м’якими стільцями та декоративний елемент
фонтану, який оточений озелененням вазонних квітів, що також
розміщуються по всій частині СПАзони.
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Зона кафетерію поєднується з робочою, де передбачається роз
ташування невеликого по площі кафетерію, а приміщення персо
налу, кухні, роздачі їжі, мийна посуду, комора, заготівельний цех та
технічне приміщення, все це об’єднує в одну робочу зону.
В санітарногігієнічній зоні розміщуються санвузли та душові
кабінки.

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОЕКТУВАННЯ
МАЛОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
НА ВИРАЖЕНОМУ РЕЛЬЄФОМ
В. Минцюк,
ІІ"й курс, група ДЗ"21, спеціальність «Дизайн»
Інженерно"технологічний інститут, тел. (044) 532"96"20
О. Р. Горбик, канд. арх., проф. науковий керівник

Сучасна схема забудови міст, яка притаманна для «індустріаль
ного періоду», коли існувала необхідність розмістити житло біля
великих заводів та підприємств. Але в «постіндустріальний період»
така потреба відпала, так як, пріоритет перейшов від виготовлення
товарів до виробництва послуг, проведення досліджень, організації
системи освіти і підвищення якості життя.
Беручи за приклад американський стиль життя і малоповерхову
квартальну забудову, що дуже актуальна на території США (70% на
селення проживає в таких будинках). Основні переваги даних міс
течок і малоповерхового житла взагалі, в тому що:
— підвищена якість життя;
— можливість індивідуального замовлення;
— полегшений контроль будівництва порівняно з висотним;
— власна земельна ділянка;
— можливість усамітнення у власному просторі від міського га
мору.
Такий образ життя характерний для середнього класу, а також
можливість забудувати безкрайніх просторів нашої держави.
Якщо по будівництву малоповерхового житла на рівнинній по
верхні не виникає особливих складностей, то при будівництві жит
ла на рельєфі виникають певні проблеми. Хоча на нашій території
таких ділянок значно менше, але розглянути цю проблему варто.
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Мабуть у кожній рекламі великими буквами напишуть, який
прекрасний вигляд відкривається з вікна такого будинку, однак бу
дівництво на території зі складним рельєфом зазвичай призводить
до значного подорожання проекту в порівнянні зі звичайним бу
динком. Проблема полягає в тому, що для будівництва використо
вують звичайні котеджі, не призначенні для даного виду місцевості.
Вирішення цих проблема зазвичай обмежуються лише збільшення
цокольного поверху, що в свою чергу збільшує затрати на будів
ництво, підвищеними вимогами до гідроізоляції і затратами на по
глиблене риття котловану під будинок.
Вирішення даної проблеми полягає не у підлаштуванні існуючо
го котеджу, абсолютне не призначеного для донного виду рельєфу,
а розглядання цього питання ще на стадії проектування. Викорис
тання каскадного розміщення поверхів значно зменшують затрати
на будівництво, так як будинок призначений саме для даного виду
рельєфу, відсутність цокольного поверху (що зазвичай вважають роз
кішшю), також дане вирішення значно покращить фасад за раху
нок каскадів. Будинок складається з дух ярусів, на верхньому ярусі
знаходяться спальні дітей та батьків, а також санітарні вузли, на ниж
ньому — вітальня, столова і кухня. Таке розміщення потрібно для
того, що з кухні можна було легко потрапити в на ділянку де знахо
диться літня веранда, оскільки вони знаходяться на одному рівні.
І в підсумку можна сказати, що затрати на індивідуальне проекту
вання до певного рельєфу значно менші ніж використання проекту
не призначеного для даної ділянки.

СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ
АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ МЕГАПОЛІСА
С. М. Сунко,
7 курс, ДЗ"41, спеціальність «Дизайн інтер’єрів та обладнань»
кафедра дизайну інженерно"технологічного інституту,
тел. (044) 532"96"20
О. Р. Горбик, канд. арх., професор, науковий керівник

Актуальність дослідження. В останні десятиліття стрімко зміню
ється зовнішній вигляд міст світу, відкриваючи себе впливу нових
технологій, стилістичних пошуків, архітектурних та містобудівних
концепцій. Зі сфер мистецтва, науки і технологій в архітектурний
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простір міст виходять предметні результати творчої діяльності лю
дей, створюючи нові просторові і структурні єдності, що володіють
якістю динаміки, перетворюють архітектурний вигляд міста та
формують рухливі смислові «поля» міського середовища. У кінці
ХХ століття в містахмегаполісах формується принципово нове се
редовище існування — інформаційне, яке в управлінні соціальними
спільнотами в архітектурному просторі міста може надати стабілі
зуючу дію, створити сприятливе, толерантне середовище прожи
вання, стимулювати активність людей, але може впливати інакше —
створювати середовище конфлікту, агресивне, гнітюче.
Архітектурні об’єкти, що належать до середовищних структур
нопросторових полів, об’єднуються загальною ознакою — в тій, чи
іншій формі вони містять текстову, чи іншу візуальну інформацію,
що взаємодіє з архітектурним об’єктом, яка транслюється соціуму для
орієнтації в складній організації середовища мегаполісу. Ця інформа
ція проектується архітектором і дизайнером, і замовлення суспільст
ва на неї великий. Серед архітекторів і дизайнерів, що позиціонують
себе як новатори, працюють з новими технологіями, відомі Р. Ко
олхас, С. Хол, З. Хадід, Ф. Мойзер, Д. Погаде, К. Янг і ряд інших за
кордоном і на просторах СНД, наприклад — А. Асадов, І. Воскре
сенський, Д. Савельєв, архітектурних бюро ОМА, інженерноди
зайнерські фірми ag4, Meuser Architektur und Kommunikations
Design, ряд інших. Все це свідчить про те, що явище використання
інформаційного середовища міста, як інструменту архітектурного
і середовищного формоутворення стає все більш поширеним
в Росії, і починає зароджуватися в Укрїні, а у світі — є майже загаль
ноприйнятим. Отже, актуальність теми дослідження є досить висо
кою, очевидною.
З виникненням сучасних напівпровідникових технологій в руках
фахівців і кінцевих споживачів з’явився набір потужних інструмен
тів для втілення найсміливіших ідей. Рідко проект нової споруди, або
будівлі, що реконструюється, обходиться зараз без архітектурного
підсвічування: гра світла формує новий образ міста, перетворюючи
навіть самий буденний і утилітарний дизайн будівель, виявляючи
приховану чарівність будинків і вулиць. Світлодіодні світильники
дозволяють виконувати завдання, які неможливо було б вирішити
за допомогою традиційних джерел світла. Саме в архітектурному
підсвічуванні переваги світлодіодів найбільш відчутні, а їх застосу
вання економічно виправдано.
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Медіафасади — відносно нове явище на стику світлодизайну та
архітектури, яке починає бурхливо розвиватися завдяки світлодіод
ними технологіями. Тепер вони вже звичні елементи сценографії
міста XXI століття. Світлові фасади не тільки дозволяють змінювати
вигляд будинку так, як цього хоче уява, а й перетворюють архітек
туру в яскраві враження.
Візуальне інформаційнокомунікативне поле міста складається
на основі систем орієнтації, навігації, інформації та комунікації.
Переважання або відсутність тих чи інших компонентів визначає
характер урбаністичного середовища, різноманітність інформацій
них потоків, можливості орієнтації і навігації в просторі міста. Для
історичного міста характерний еволюційний розвиток усіх компо
нентів візуального поля, їх органічна взаємодія з архітектурним сере
довищем. Візуальне поле революційного міста не пов’язано з урба
ністичним оточенням, і являє собою поверхневий шар, що вступає
в конфліктні відносини з історичним містом і визначає простір для
експериментів. Тоталітарні режими, незалежно від тимчасового і гео
графічного чинника, звертаються до класичної традиції, жорсткого
регулювання інформаційного поля, що призводить до стерильності
урбаністичного простору, підсилюючи знакове значення архітекту
ри. Візуальне поле комерційного міста формується за допомогою
реклами та рекламних носіїв, які і характеризуються новою власти
вістью міської тканини — мегатекстурою. Для більшості міст спосте
рігається співіснування різних моделей візуального поля в єдиному
урбаністичному просторі.

ДО МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ,ДИЗАЙНЕРІВ
КОМП’ЮТЕРНОМУ ПРОЕКТУВАННЮ
ПО РОЗРОБЦІ ІНТЕР’ЕРІВ
О. Є.Творонович,
Викладач, кафедра дизайну, Інженерно"технологічний інститут,
тел. (044) 532"28"74,
О. Р. Горбик, канд. арх., професор, науковий керівник

На сьогоднішній день неможливо собі уявити процес навчання
студентівдизайнерів без вживання систем автоматизованого про
ектування (САПР).
310

Дизайн

Підсекція 13.5

Існує сотні програм з використанням векторної графіки, розроб
лених найвидатнішими фірмами світу, які конкурують між собою,
а іноді дублюють один одного.
Найважливішими і більш відомими програмами є AutoCAD,
ArchiCAD, 3D max, Artlantis Studio, Adobe Photoshop, сімейство Mic
rosoft Office та багато інших. Кожна з цих програм має свою спеціалі
зацію. Встановлюються ці програми на операційні системи. Най
більш популярною операційною системою є Windows, — з кожним
роком вона оновлюється. Графічні редактори також встановлюються
і на операційну систему Macintosh.
Спеціалізованою програмою для архітекторівдизайнерів є про
грама ArchiCAD. Вона створена для фахівців як параметрична мо
дель. Освоївши її основи, студенти ознайомлюються і набирають
досвід в проектуванні архітектурного простору, в якому їм доведеться
розробляти свої основні роботи. Програма розроблена провідною
фірмою світового значення Graphisoft. Майже кожен рік випускається
нова версія. Для студентів має важливе значення вивчення основ
них правил, будівельних норм, містобудівних ситуацій. Графічний
редактор ArchiCAD надає широкі можливості у пізнанні об’ємного
проектування житлових і цивільних будинків і споруд, а також
у проектуванні інтер’єрів. В основі концепції ArchiCAD лежить по
няття так званого «віртуального завдання», яке представляє об’єм
ну модель реального об’єкту та містить в собі необхідну інформацію
для підготовки різноманітної документації і презентаційних мате
ріалів. Віртуальна модель об’єкту містить в собі багато різноманіт
ної інформації, для представлення її існує багато засобів такі як:
— креслення (поверхові плани, розрізифасади, вузли, деталі
і т. д.);
— результати розрахунку кількісних показників (відомості, спе
цифікації, експлікації);
— презентаційні матеріали (фото реалістичність зображення,
анімаційні фільми, сцени віртуальної реальності);
— файли різноманітних форматів для обміну даними з фахівцями
суміжних спеціальностей, замовниками, консультантами та інши
ми учасниками процесу проектування, які користуються іншими
програмами (Auto CAD, Micro station, 3D Studio і т. п.).
На основі цих засобів складаються різноманітні види проектної
документації, котрі в свою чергу, є відображенням однієї об’ємної мо
делі. Завдяки цьому забезпечується взаємодія всіх елементів проекту
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і всі корегування автоматично відображаються у складових части
нах документації. Вивчивши основні правила користування цією
програмою, студенти безперешкодно можуть передавати дані у інші
графічні редактори, такі як Adobe Photoshop, Соrell Draw, Artlantis
Studio, 3D max і т. д.
Програма 3D max найбільш пристосована для моделювання
і анімації. Практично будьякий сучасний пакет тривимірної гра
фіки, в тому числі і 3D max, пристосований для реалістичної візу
алізації з використанням сучасних фізично коректних алгоритмів
розрахунку таких явищ як глобальне освітлення, віддзеркалення
і заломлення.
Adobe Photoshop — це графічний редактор професійного рівня.
На теперішній час він вважається самим досконалим і найбільш по
пулярним інструментальним засобом, призначеним для створення
і обробки растрової графіки.
Освоївши вищеназвані програми, студенти зможуть розробляти
інтер’єри на високо кваліфікованому рівні.

ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
В ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ
Г. М. Хавхун,
кан. арх., доцент, тел. 532"96"20
кафедра дизайну,
Інститут інженерних технологій

Прогрес людського суспільства нерозривно пов’язаний зі збіль
шенням виробництва і споживання енергії. Враховуючи темпи зрос
тання енергопотреб існує загроза вичерпання не відновлюваних
енергетичних ресурсів; крім того, останнім часом досить гостро стало
питання захисту навколишнього середовища, що заставляє людство
вишукувати нові, екологічно чисті джерела енергії.
Серед таких джерел важливе місце займає сонячна енергія. При
вабливість сонячної енергетики обумовлена рядом обставин — це
екологічно чисте, доступне і практично невичерпне джерело енер
гії, що дозволяє використовувати його без негативного впливу на
навколишнє середовище.
У техніці використання сонячної енергії для потреб будівництва
визначились два основних напрямки: перетворення в електроенергію
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і перетворення в тепло, яке потім використовується для гарячого во
допостачання, опалення і охолодження.
Перша в Україні сонячна електростанція СЕС5 була побудова
на у 1985 році в Криму в с.Азовське. У 2010 році поблизу м. Сімфе
рополь запущена сонячна електростанція, проектна потужність
якої 5 МВт. Загальна площа ділянки, на якій розміщені сонячні мо
дулі — близько 15 га. Електростанція за рік буде виробляти 3228 МВт
годин екологічно чистої енергії, що дозволить задовольнити енер
гетичні потреби близько 1400 родин і щорічно скоротить викиди
вуглекислого газу на 2615 т.
Найбільше розповсюдження в практиці використання сонячної
енергії набули системи перетворення сонячної енергії в теплову.
Все розмаїття таких систем поділяють на активну і пасивну.
Активна система передбачає застосування спеціального геліо
технічного обладнання: колектор (геліоприймач), теплообмінник,
насоси, бакнакопичувач.
У пасивній сонячній системі сама конструкція будівлі виконує
роль колектора. Сонячна радіація, падаюча на стіни, вікна, дах та
інші поверхні, поглинається будівлею і зберігається у вигляді теп
лової маси. Потім це тепло випромінюється всередину будівлі. До
матеріалів, які поглинають і зберігають тепло, відносяться: бетонні
плити підлоги, кам’яні стіни і інші будівельні матеріали. Вони є ос
новними елементами в будинках, які пасивно використовують соняч
ну енергію. Іноді передбачаються спеціальні елементи для накопичен
ня тепла, вмонтовані в конструкцію будівлі (наприклад, заповнені
водою баки).
Особливостями об’ємнопланувального рішення таких будинків
є, насамперед, велика площа заскленої поверхні південної орієнтації
або закрита склом стіна; компактність об’єму для економії енергії;
розміщення приміщень денного перебування людей у безпосередній
близькості від геліоприймальної поверхні (засклення, стінинакопи
чувача), навколо атріумів, а службових і допоміжних — на північній
стороні будинку; використання «відкритого планування», тобто
мінімальна кількість перегородок на всю висоту поверху, що сприяє
рівномірному розподілу тепла; заглиблення або засипка землею для
енергозбереження.
На відміну від активної системи використання сонячної енергії,
де колектори можуть бути розташовані окремо від будинків і, таким
чином, не впливати на їхню архітектуру, опалення і охолодження
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будинків з пасивними системами здійснюється за допомогою вико
ристання теплотехнічних властивостей будівельних матеріалів і від
повідного об’ємнопланувального рішення будинків, що будується
відповідно до законів проникнення і поширення теплових і світло
вих променів та зменшення енерговитрат.
У практиці будівництва переважно застосовуються інтегровані
системи, коли в одному об’єкті поєднуються активна і пасивна сис
тема використання сонячної енергії.
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СЕКЦІЯ 14
ПРИРОДА, МЕДИЦИНА,
ЗДОРОВ’Я

ОХОРОНА ТВАРИН В УКРАЇНІ
Т. І. Абашева,
VI курс, група ЗЕК"51, спеціальність «Екологія»,
факультет біомедичних технологій,
В. О. Мовчан, канд. біол. наук, доцент, наук. керівник

Охорона тварин в Україні — одна з проблем, що вимагають не
гайних дій. На жаль, місцева влада в боротьбі з бродячими собака
ми найчастіше вдається до єдиного, з їх точки зору, виходу — масо
вого винищення. Необхідно шукати шляхи гуманного вирішення
цієї проблеми. За статистикою, популяція собак в нашій країні на
раховує близько 5 млн. особин, з них близько 4 млн. — бездомні.
Розрізняють два основних типи походження бездомних тварин:
1) ті, що народилися на вулиці і ніколи не були домашніми; 2) ті, що
колись мали господаря, але згодом опинилися на вулиці через не
навмисну втрату тварини господарем, навмисну відмову господаря
від тварини чи смерть господаря. Тварини на вулиці безконтрольно
розмножуються і хворіють. Це призводить до порушення гігієнічних
норм, сприяє поширенню небезпечних хвороб серед людей і домаш
ніх тварин, виникнення аварійних ситуацій на дорогах і т. п.
Причини, через які проблема не вирішується — економічні, на
уково–технічні, низький рівень знань та культури, хоча існує знач
на законодавча база.
Перший закон на захист тварин від жорстокості був прийнятий
у Великобританії в 1822 році. 27 травня 2004 Парламентом Австрії
був прийнятий один із найпрогресивніших у Європі законів із за
хисту тварин. Німеччина стала першою у світі державою, де права
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тварин з 2002 року захищаються Конституцією. За новими закона
ми заборонено (в деяких випадках — обмежено) використання тва
рин для випробувань косметичних засобів, побутової хімії і ліків.
За пропозицією міжнародного Товариства Прав Тварин (ISAR)
США 16 серпня увійшов до календаря як Міжнародний День без
домних тварин. Але навіть в найрозвинутіших країнах світу проблема
бездоглядних тварин вирішена не повністю. За станом на 2009 рік,
у США налічувалося 3500 притулків, при цьому до 3–4 мільйонів
собак на рік присипляють в них через відсутність бажаючих взяти
тварин собі.
В Україні діє Закон про захист тварин від жорстокого повод
ження, існує багато притулків та організацій на захист бездогляд
них тварин. Але це не вирішує проблему, бо в державних притулках
тварини утримуються в найтяжчих і антисанітарних умовах, вони
недоїдають і вмирають з голоду або їх вбивають з жорстокістю самі
працівники. На вулиці над тваринам знущаються всі, кому зама
неться.
Спробуємо згадати, яку користь людині приносили і продовжують
приносити собаки. У цьому році минає 66 років від дня перемоги
у Великій Вітчизняній війні, і ще живі у пам’яті людей жахи цієї вій
ни. І в суворий час поруч з людиною були віддані друзі — собаки.
Вони бігли в атаку, везли лижниківбійців, кулемети, патрони.
З вибухівкою на спині кидалися дресировані собаки під гусениці
танків. Собакизв’язківці під кулями тягнули кабель, проскакували
через мінні поля і відкритий прострілюваний простір з донесення
ми. У 1944 році в нашій армії було 60 тисяч службових собак! Вони
знищили 300 ворожих танків, виявили 4 млн мін, вивезли з поля
680 тисяч поранених...
І сьогодні вони зі своїм феноменальним чуттям допомагають
саперам і геологам, шукаючи вибухівку, воду в пустелі або корисні
копалини, несуть прикордонну службу, допомагають виявляти нар
котики та затримувати злочинців. В наукових лабораторіях собаки
виступають як піддослідні тварини; першою живою істотою, що
полетіла у космос, був собака, знаменита зараз на весь світ Лайка.
Собаки пасуть стада, допомагають мисливцям, виступають в цирку,
знімаються в кінофільмах. А ще собаки є провідниками сліпих лю
дей. Спеціальні школи готують нині собак різних професій.
Але найголовніше, що дає людині собака — це піклування, вір
ність, відданість, дружба і любов, ці нічим не замінні почуття.
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Людина на сьогоднішній день — найсильніша істота на Землі
завдяки своєму інтелекту. Земля, природа — це наш дім, всі твари
ни і рослини — це наша сім’я. Наш обов’язок захищати і оберігати
свою сім’ю, а не знищувати. Бездомні тварини — це одна з важли
вих проблем, яку ми — люди, повинні вирішити не тільки на свою
користь, але і на користь самих тварин.

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ
НАВКОЛО ДП «КАЛІЙНИЙ ЗАВОД» В М. КАЛУШ
О. Р. Белегай,
Івано"Франківська філія, спеціальність «Правознавство»,
І курс, група ПЗ"11,
Науковий керівник: М. М. Кріль

Процеси екологічного та соціального розвитку ІваноФранківсь
кої області cприяли збільшенню антропогеннотехногенного наван
таження на природнє середовище і ресурсний потенціал. Внаслідок
нераціонального використання природних ресурсів шкідливими
хімічними речовинами, все помітніші ознаки погіршення еколо
гічної ситуації в нашому регіоні.
На території області розміщено понад 500 промислових підпри
ємств хімічної, енергетичної, нафтогазовидобувної, деревообробної
та інших галузей, пробурено понад 2000 свердловин, є 134 очисні
споруди, 30 полігонів складування твердих побутових відходів,
хвостосховища і полігони промислових відходів ВАТ «Оріана», зо
ловідвали Бурштинської ТЕС та ін. Під великими електро, газо,
нафтомагістралями зайнято 4 відсотки території області.
Найголовнішою проблемою в ІваноФранківській області на сь
огоднішній день вважається екологічна ситуація навколо ДП «Ка
лійний завод» в м. Калуш.
Дочірнє підприємство «Калійний завод» створено на базі заводу
калійних добрив ВАТ «Оріана», який був введений в експлуатацію
з метою розробки КалушГолинського родовища калійних солей та
їх комплексної переробки і є єдиним на даний час виробником
калійних добрив в Україні.
Протягом останнього десятиріччя в зоні діяльності підприємст
ва нагромаджено ряд природоохоронних проблем: загальний об’єм
незаповнених порожнин на рудниках заводу перевищує 7,6 млн. м3,
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через що існує небезпека інтенсивного просідання земної поверхні,
на якій розташовано понад 1300 житлових будинків п’ятьох населе
них пунктів області та 23 промислові споруди. Через недостатнє
фінансування неможливим було вирішення питання утилізації роз
солів, близько 10 млн.м рідкої фракції яких нагромаджено у кар’єрі
та хвостосховищі. При прориві дамб цих гідроспоруд розсоли мо
жуть потрапити у водну систему Дністра й спричинити екологічну
катастрофу європейського масштабу.
Внаслідок прийнятих свого часу неправильних рішень щодо
розташування й експлуатації хвостосховищ, відвалів, акумулюючих
ємностей та способу ліквідації шахтних порожнин, що утворилися
в результаті господарської діяльності хімічних підприємств у Калусь
кому районі, було порушено екологічну рівновагу у товщі гірських
порід КалушГолинського родовища калійних солей. Це спричини
ло численні провали земної поверхні над площею шахтних полів
у Калуші, руйнування будинків і комунікацій, засолення водонос
них горизонтів у місті, селах Кропивник і СівкаКалуська.
В лютому 2010 р. екологічній ситуації м. Калуша було присвячено
засідання РНБОУ, за підсумками якого був прийнятий Указ Прези
дента, яким передбачено, що Кабінет Міністрів України має терміно
во забезпечити у зоні надзвичайної екологічної ситуації добровільне
відселення людей з територій просідання земної поверхні, утворення
провальних воронок, карстів, зсувів грунтів, з обов’язковим забез
печенням їх жилими приміщеннями для тимчасового, а в подальшо
му постійного проживання; здійснити запобіжні заходи щодо недо
пущення забруднення джерел питного водопостачання; здійснити
технічні заходи з укріплення, гідроізоляції, зменшення динаміки
приросту розсолів у Домбровському кар’єрі калійних руд; здійснити
укріплення дамби хвостосховища № 2 КалушГолинського родови
ща калійних солей; дослідження полігону захоронення токсичних
відходів, розробку та здійснення комплексу заходів щодо локалі
зації джерела забруднення токсичними відходами навколишнього
середовища та щодо ліквідації наслідків такого забруднення; виді
лити додаткові кошти місцевим бюджетам Калуша і Калуського
району, інші матеріальні ресурси для нормалізації екологічного ста
ну в зоні надзвичайної екологічної ситуації; установити суворий
контроль за цільовим використанням фінансових та матеріальних
ресурсів, які виділяються для виконання робіт щодо нормалізації
обстановки у зоні надзвичайної екологічної ситуації тощо.
318

здоров’я

Cекція 14

Для вирішення проблем охорони навколишнього природного
середовища в ІваноФранківській області необхідно удосконалити
управління природоохоронною діяльністю, виробити систему адмі
ністративних, економічних, психологічних, освітніх заходів, виро
бити систему безпечних технологій внесення у грунти мінеральних
добрив, отрутохімікатів, поглибити рівень наукових досліджень,
екологічного моніторингу, розробити регіональну програму еколо
гічного оздоровлення.

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА — ДОМІНУЮЧИЙ ПОКАЗНИК
ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ
І. В. Бехнюк,
ІІІ курс, група ЕОС"31, спеціальність «Екологія,
охорона навколишнього середовища
і збалансоване природокористування»
Луцький національний технічний університет,
к. тел. (050)"641"96"24
О. Ф. Картава,
канд. геогр. наук, доцент, науковий керівник

Екологічна та демографічна ситуація в Україні засвідчує, що на
ша держава успадкувала тугий вузол екологічних проблем: забруд
нені промисловими відходами повітря, ґрунти, водойми; майже
повністю вичерпані природні ресурси; внаслідок антропогенного
втручання змінені природні ландшафти. Головною причиною роз
витку згаданих негативних явищ виявилась криза духовності, хиб
на філософія суспільного буття.
Ці обставини разом зі складними соціальноекономічними
умовами призвели до значного погіршення демографічної ситуації
в Україні: скорочення життя населення, зниження народжуваності,
зростання дитячої смертності і народження дітей калік. В цілому
наша держава характеризується нині від’ємним демографічним по
казником.
У нинішній ситуації прийшло усвідомлення того, що діяльність
людини є вирішальним фактором, який призводить до фатальних
наслідків.
У зв’язку із загостренням проблеми взаємовідносин природи і су
спільства виникли нові невідкладні завдання. Перш за все потрібно
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забезпечити підготовку молодого покоління, спроможного вивести
людство зі стану глибокої екологічної кризи, в якій воно опинилось.
На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається низький
рівень екологічної культури молоді, що є наслідком бездуховності,
споживацького ставлення до природи, відсутності чіткої системи
законодавчих природоохоронних актів та порушення існуючих.
У завдання екологічної освіти входять: засвоєння наукових знань
про взаємозв’язок природи і суспільства, розуміння цінностей при
роди для суспільства і для кожної людини зокрема, оволодіння нор
мами правильної поведінки в природному середовищі, активізація
діяльності в сфері охорони навколишнього середовища.
В Луцькому національному технічному університеті розроблена
концепція екологічної освіти та виховання, яка направлена на фор
мування екологічної культури у студентів, як форми регулювання
взаємовідносин людини та природи. Концепція, її виховна частина
враховує специфіку факультетів, таким чином здійснюється дифе
ренційований підхід до вирішення даного питання. При розробці
нових навчальних програм передбачаються шляхи реалізації еко
логічної освіти з урахуванням соціальних особливостей регіону
Волині.
Головними аспектами екологічного навчання мають бути певна
науковоекологічна база, екологічний світогляд, нове екологічне мис
лення, екологічна відповідальність та екологічна ініціатива суб’єк
та. Формування екологічної культури у студентів дасть можливість
їм психологічно і практично підготуватись до розв’язання життєво
важливих проблем довкілля. Тому одним із головних постулатів
екологічної освіти повинно бути як формування бережливого став
лення людини до навколишнього середовища, так і вдосконалення
внутрішнього світу самої людини, усвідомлення нею того, що вона —
частина макросвіту, тісно пов’язана з усім земним і космічним.
Проведення лабораторних занять покликане поглибити знання
студентів у галузі екології, виробити в них реальне уявлення про
значення окремих параметрів середовища та оцінити степінь впли
ву промислових підприємств на стан довкілля. Студенти Луцького
національного технічного університету на лабораторних заняттях
вчаться визначати за стандартизованими методиками концентрації
шкідливих речовин у викидах та скидах. Отримання навиків з пи
тань визначення рівня радіоактивного забруднення навколишньо
го середовища та товарів народного споживання є важливим для
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майбутніх спеціалістів регіону Волині, так як значна частина ра
йонів області постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС.
Сучасна людина, що володіє високою екологічною культурою,
повинна вміти прогнозувати наслідки антропогенного впливу на
природні комплекси і підкорити всі види своєї діяльності вимогам
раціонального природокористування. Без належної екологічної освіти
неможливим буде вирішення першочергових, екологоекономічних
та соціальних проблем, які щораз загострюються в умовах невпин
ної загальної деградації природного середовища і дедалі більшого
виснаження природних ресурсів.

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЄВРОЙНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Ю. С. Бут,
здобувач кафедри світового господарства
та міжнародних економічних відносин ІМВ
КНУ імені Тараса Шевченка,
спеціальність «Світове господарство
та міжнародні економічні відносини»,
к. тел. (067) 503"47"09;
О. І. Шнирков,
д"р економ. наук, професор, науковий керівник

Вирішення екологічних проблем та збереження навколишнього
природного середовища в даний час є найважливішими напрямка
ми політичної діяльності Європейського Союзу.
В якості учасника міжнародної політики Європейський Союз
є найбільш активним прибічником ідеї екологізації світової еконо
міки. У питаннях охорони навколишнього середовища лідери країн
Євросоюзу демонструють високу узгодженість своїх дій на міжна
родній арені та готовність відстоювати ідею необхідності проведен
ня глобальної екологічної політики. За рівнем ініціативності ЄС
є безперечним лідером серед учасників світової природоохоронної
діяльності.
У цій сфері діє розгалужена система екологічних принципів,
механізмів та інструментів, які успішно реалізуються на практиці.
Незважаючи на наявні проблеми в досягненні певних екологічних
цілей, Європейський Союз є безумовним світовим лідером у прове
денні екологічної політики та здатний успішно вирішувати екологічні
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завдання зі створення умов стійкого і якісного розвитку природно
го середовища на континенті.
Процеси глобалізації впливають на міжнародні відносини, ак
тивізуючи їх, і надаючи взаємозалежності держав всеосяжного та
універсального характеру. Тому сьогодні жоден регіон світу, навіть
такий потужний, як Західна Європа, не може розглядатися інакше,
як у тісному взаємозв’язку з іншими регіонами та в контексті роз
витку світової політичної та економічної системи.
Більш того, стан навколишнього середовища та екологічна без
пека країн Європейського Союзу, їхня політична позиція багато
в чому спираються на взаємини з іншими країнами і залежать від
них. До таких країн належить і Україна, яка, будучи частиною Єв
ропи, глибоко зацікавлена в побудові партнерських відносин з усіма
європейськими державами та Європейським Союзом зокрема.
Беручи до уваги глобальний характер екологічних та енергетич
них проблем, становлення та реалізація національної екологічної
стратегії неможливі без врахування міжнародного досвіду, і, зокре
ма, досвіду ЄС. Його врахування в процесі розробки національної
екологічної та енергетичної стратегії сприятиме комплексному впро
вадженню принципів державної політики в сфері охорони навко
лишнього середовища, а її узгодженість із міжнародними політико
правовими нормами — реалізації європейських інтеграційних
перспектив нашої держави.
Разом з тим, при формуванні власної енергетичної та екологічної
стратегії фахівцям необхідно критично та ґрунтовно проаналізува
ти позитивний та негативний міжнародний досвід. Крім того, роз
робляти таку стратегію необхідно, враховуючи українські реалії,
можливості та національну специфіку.
Важливою складовою екологічної та енергетичної стратегії Ук
раїни повинно стати плідне співробітництво в цих сферах з різни
ми країнами, зокрема, з ЄС, Росією, США, Японією та ін., оскіль
ки саме спільні заходи за рахунок ефекту масштабу є найбільш
ефективними з точки зору отримання сукупних екологічних вигод.
Реалізація партнерських екологічних проектів дозволяє знизити за
гальну вартість запропонованих заходів, що сприятиме отриманню
грантів та пільгових кредитів на відшкодування відповідних про
ектних витрат. Перспективним в даному контексті є співробітницт
во нашої країни з ЄБРР та участь в роботі Європейського інстру
мента сусідства та партнерства.
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Україна на сьогоднішній день має унікальну можливість реалізу
вати своє бачення глобальної екологічної безпеки, стати активною
учасницею формування міжнародних стратегій у цій сфері.
Зокрема, дуже актуальною є необхідність оприлюднення на між
народному рівні національної позиції з питань реабілітації та адап
тації територій, уражених в результаті чорнобильської екологічної
катастрофи, на основі біологічних, медичних, санітарнотехнічних,
радіологічних та інших даних профільних відомств і міністерств з ме
тою подальшої координації зусиль нашої держави та міжнародної
спільноти у вирішенні питання екологічної перспективи цих земель.

КІТ ЛІСОВИЙ — ВИД, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ
Р. В. Варламов,
IV курс, група, ЕК"41, Спеціальність «Екологія»,
факультет біомедичних технологій,
Науковий керівник: В. О. Мовчан,
канд. біол. наук, доцент

Актуальність проблеми. В усьому світі йде стрімке зниження
біорізноманіття, в Україні також. Але порівняно з іншими євро
пейськими країнами, у нас збереглось ще досить багато видів, і за
безпечити їх життя для майбутніх поколінь — наша задача.
Одним із таких красивих зникаючих видів є Кіт лісовий (Felis
sylvestris), це — один з 5ти видів роду, один вид роду в фауні Ук
раїни.
Поширені вони в Карпатах (Карпатська становить 300–400
особин) Закарпатті (Виноградівський, Берегівський, Воловець
кий, Тячівський, Перечинський рни). Невелика популяція кота
лісового виявлена в Чернівецькій області (Сторожинецький, Гли
боцькии рни). Поширений також у деяких країнах Західної і Цент
ральної Європи та Малої Азії.
Селиться у глухих дубових, дубовограбових, букових і міша
них, рідко ялинових лісах (висота 300—900 ), у плавнях в очеретя
них заростях, часто влаштовує гнізда на плавучих острівцях. Як
тимчасові схованки використовує дупла або покинуті нори лисиць,
борсуків. Веде поодиноке кочове життя.
Спаровуються лісові коти в лютомуберезні. В цей час самці
влаштовують бійки. Вагітність триває 9 тижнів. У середині травня
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народжуються двоє, інколи 3–5 котенят. Малята сліпі приблизно до
10 днів. У вересні виводок розходиться і молоді переходять на са
мостійне життя.
Основу раціону складають мишоподібні гризуни та птахи.
Нерідко дикий кіт відвідує території поблизу населених пунктів.
Причини скорочення чисельності: скорочення площ старих листя
них лісів, зокрема дібров; відстріл тварин під час здійснення регуляції
чисельності бродячих свійських котів та під час полювань, загибель
у браконьєрських самоловах та від мисливських псів; рекреаційне
та господарське навантаження на лісові та плавневі ділянки. Серед
несприятливих кліматичних факторів важливе значення має глиби
на снігового покриву.
Заходи охорони: Занесено до Червоної книги Української РСР
(1980). Охороняється кіт лісовий в заповідниках Карпатському (біо
сферний), Дунайські Плавні (природний), в Карпатському націо
нальному природному парку. Ведеться боротьба з браконьєрством.
Очевидно, слід запозичити досвід західних країн, де активно
відносяться до збереження цього виду і у місцях природного про
живання кота лісового та на околицях населених пунктів установ
люють гніздові скриньки, де кішка може вивести кошенят.
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Висновок: Якщо не зупинити зниження чисельності даного виду,
то наші нащадки вже можуть не зустріти вільної, ніким не прируче
ної тварини, яку ми не змогли вберегти. Натомість ми тішимося
своїми домашніми улюбленцями, часто не знаючи, що у них є дикий
родич, який може без допомоги людини прогодувати себе, залишаю
чись вільним. Вирубка природних лісів з заміною їх на антропо
генні з метою подальшого використання вже робить цей ліс непри
датним для мешкання Кота лісового. А погано проінформовані
працівники із знищенння бродячих свійських котів можуть вбити
дуже цінну тварину, не підозрюючи, яку цінність вона має для всієї
планети і особливо для України — адже у нас лише один вид з 5 ви
дів роду.
Ми витісняємо їх з їхнього житла, натомість вони йдуть до на
шого — до населених пунктів, але і тут ми не дамо їм права на віль
не життя!

МОНІТОРИНГ ВІДХОДІВ
І. В. Калінін,
канд. біол. наук, доцент

Безпосередні та віддалені проблеми охорони довкілля і здоров’я,
викликані невідповідним використанням токсичних речовин та
поганим управлінням утилізації небезпечних відходів є актуальною
проблемою сьогодення. Збільшується кількість країн, які форму
люють свою політику і стратегію у зазначеній галузі з метою забезпе
чення токсичної безпеки та правильного управління небезпечними
відходами. Для розробки таких стратегій управління необхідні
відповідні керівні принципи моніторингу токсичних і небезпечних
відходів. Термін «небезпечний» відноситься до нанесення шкоди
довкіллю та здоров’ю населення. Відходи — звичайно це рідини,
але також і гази, тверді тіла та промивні розчини, змішані з розчи
неною породою.
Не завжди просто ідентифікувати небезпечні відходи. Небезпечні
відходи класифікують відповідно до наступних трьох джерел похо
дження: специфічні (неспецифічні) вихідні відходи — первісні від
ходи, отримані у технологічних і промислових процесах, і включають
витрачені галоїдовані розчинники, використовувані в стічних во
дах, стоки від гальванування; специфічні вихідні відходи — відходи
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зі спеціально (особливо) ідентифікованих галузей промисловості
типу збереження деревини, переробки нафти і органічного хімічного
виробництва і включають промивні розчини, змішані з розбуреною
породою, стічні води, витрачені каталізатори; комерційні хімічні
вироби (продукти) — складаються зі специфічних комерційних
хімічних виробів (продуктів) чи виробництва хімічних проміжних
ланок (речовини типу хлороформу і креозоту, кислоти типу сірча
ної кислоти, соляної кислоти і різні пестициди типу ДДТ).
Небезпечні відходи взаємодіють з різними природними екосис
темами і створюють екологічну нестійкість. Важливою функцією
управління відходами є зменшення ризику, мінімізація викорис
тання таких токсичних і небезпечних речовин, а використання тех
нологій без використання небезпечних токсикантів — ефективний
спосіб такого управління.
Екологічне управління токсичними речовинами вимагає: роз
ширення і прискорення міжнародної оцінки хімічних ризиків; гар
монізацію класифікації і маркірування хімікалій; інформаційний
обмін щодо токсичних речовин; реалізація програм зменшення ри
зику, зміцнення національних можливостей для управління токсич
ними речовинами. Усі ці дії залежать від успішної міжнародної робо
ти і поліпшення координації поточних міжнародних дій, реалізації
прикладних програм технічного, наукового, освітнього і фінансо
вого співробітництва.
Ефективний контроль за походженням, збереженням, утилізацією
і багаторазовим використанням, транспортуванням, відновленням
і перерозподілом небезпечних відходів має першорядне значення
для здоров’я населення, захисту довкілля і управління природними
ресурсами, що вимагає активного міжнародного співтовариства.
Оскільки токсичні речовини та небезпечні відходи несприятливо
впливають на якість повітря, водних ресурсів і ґрунту, тому необхід
не здійснення їх ефективного моніторингу. Моніторинг небезпеч
них відходів має широкий спектр від контролю їх джерел до умов
зберігання, обробки, перевезення, утилізації і перерозподілу.
Більшість небезпечних забруднювачів може надходити у різні се
редовища — повітря, грунт, поверхневі та ґрунтові води, тому важ
ливі аналітичні методи їх визначення у цих середовищах. Токсичні
хімікалії та шкідливі відходи, скинуті в навколишнє середовище,
накопичуються в грунті і грунтових водах. У порівнянні з повітрям
і проточною водою, грунтові води і грунт найбільш уразливі для
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відходів. Більшість впливів на довкілля токсичних сполук і небез
печних відходів виявляється як забруднення ґрунтових вод і ґрунту,
тому що їхні можливі концентрації в атмосфері та ріках дуже малі
в порівнянні із зазначеними забрудненнями.

МАХАОН (PAPILIO MACHAON) —
ОКРАСА УКРАЇНСЬКОЇ ПРИРОДИ
Д. В. Князєв,
IV курс, група, ЕК"41, факультет біомедичних технологій,
Спеціальність «Екологія»;
В. О. Мовчан, канд. біол. наук, доцент, наук. керівник

Різке зниження біорізноманіття в Україні загрожує стабільності
екосистем. Комахи є необхідною складовою природних та антро
погенних угрупувань, а метелики — взагалі чемпіони тваринного
світу за своїми декоративними якостями. Особливо важливо це для
урбоекосистем через недостатність естетики міського середовища,
що породжує так званий «сум нових міст», — депресії, викликані
позбавленням контактів з природою. Тим часом метелики, як і багато
інших тварин, охоче поселяються у містах. Потрібно зовсім небага
то зусиль, щоб посприяти їм і допомогти збільшити чисельність,
щоб кожен житель міста зміг милуватись ними влітку (рис. 1).

Рис. 1. Вертикальна
клумба
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Основними причинами зміни
чисельності виду є погіршення стану
біотопів в яких він мешкає внаслі
док господарської діяльності (вико
шування і випалювання трав, розо
рювання цілинного степу тощо).
Крім того, багато махаонів гинуть
внаслідок вилову колекціонерами,
хоч це заборонено законом, і від
зіткнень з автомобілями. Україна
має дуже високий ступінь аграрного
Рис. 2. Гусінь махаона
освоєння земель, де проводиться
систематичний обробіток посівів пестицидами. Це призводить до
загибелі тварин, що живляться сільськогосподарськими культура
ми, в т.ч. гусені махаона (рис. 2). Ще одна причина зниження чи
сельності — полювання домашніх котів та власників грядок кропу,
які знищують гусінь.
Для збереження виду необхідно враховувати, що гусінь живиться
на рослинах родини зонтичних (бутень, дика морква тощо, у тому
числі й отруйній для людей цикуті, рис. 3), а також рутових, склад
ноцвітних, інколи лободових та на рослинах інших родин. Раціон
гусені досить широкий. Але в кожному з біотопів махаон обирає один
вид рослин, на якому розвиватиметься гусінь. Крім диких зонтич
них, у останні роки махаони подекуди обирають і сільськогоспо
дарські культури — кріп (рис. 4), моркву тощо. Тож для нормального
їх існування, потрібно висаджувати ці рослини і вести роз’яснюваль
ну роботу серед населення.

Рис. 3. Цикута отруйна

Рис. 4. Кріп
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Махаона потрібно захищати
від птахів та хижаків. Таким захис
том може стати: огорожа навколо
грядки з кормовими рослинами
та схованкихатки (рис. 5).
Для живлення метеликів не
обхідні квітинектароноси, і такі
незвичайні клумби (рис. 1) мо
жуть це забезпечити і самі стати
чудовою прикрасою міских ву
лиць. Також бажано вести міне
ральну підгодівлю метеликів, ви
ставляючи блюдця із зволоженим
ґрунтом у недоступному для хи
жаків місці. В умовах міста також
можна рекомендувати висаджу
вати на квітниках та балконах
кріп, петрушку та інші рослини,
якими живиться гусінь.
Висновок: сучасне місто ви
Рис. 5. Будиночок для метеликів
магає збагачення середовища
природними компонентами, має недостатню естетику середовища,
тому важливо створювати і захищати місця для розмноження і існу
вання таких гарних тварин, як махаон (рис. 6).

Рис. 6. Махаон
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БАБКА «КРАСУНЯ — ДІВА» (CALOPTERYX VIRGO) —
ВИД, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ
Я. С. Ковальчук,
IV курс, група ЕК"41, спеціальність «Екологія»
В. О. Мовчан, канд. біол. наук, доцент, наук. керівник

Актуальність проблеми. Україна підписала багато міжнародних
документів про захист біорізноманіття. Одним із зникаючих еле
ментів біорізноманіття є надзвичайно красивий вид — бабка «Кра
суня — діва». Причиною зміни чисельності є хімічне та органічне
забруднення води, гідротехнічне будівництво, меліорація тощо.
Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Бабки
(Odonata), родина — Красуні (Calopterygidae). Самці мають темно
сині, блискучі крила (у молодого самця темнобурі), лише вершини
світліші, напівпрозорі. У самки: крила повністю димчасті або ко
ричневі з сіруватобурими або коричневими жилками. Тіло — 33–40,
крила — 27–36 мм.
Вид характеризується як вразливий, поширений в Європі,
Пн. Африці (Алжир), Зх. і Центральній Азії, в Сибіру. В Україні
розповсюджені переважно на Правобережжі. В Криму вид, найімо
вірніше, зник, хоча ще 20 років тому був дуже чисельний біля во
дойм, особливо уздовж ПівнічноКримського каналу. Зустрічається
в заплавах вздовж берегів водотоків. Літ імаго — з травня до верес
ня. Самка відкладає по одному до 300 яєць у тканини листків і сте
бел водяних рослин через надрізи, зроблені яйцекладом. Личинки
розвиваються переважно у проточній воді; у стоячих і слабко про
точних водоймах зустрічаються рідко. Також личинки не витриму
ють занадто високої швидкості течії. Їм потрібна вода, насичена
киснем і доступна їжа (дрібні гідробіонти, в тому числі личинки
і дрібні мальки риб, яких, на жаль, у наших водоймах стає все мен
ше, в основному через забруднення).
Піднесеновитончена зовнішність бабки, її здивовано розкриті
очі, тонка талія, прозорі крила зовсім не співпадають з характером
цієї красуні — по суті, найхижішого представника світу комах. Їсть
все, що рухається і не може з’їсти її саму, знищуючи мух, ґедзів та
інших комах, які нам докучають у сонячний день.
Особисте життя: бабки просте и нехитре. Самець, бажаючи од
ружитися, просто хапає «клішнями» на задньому кінці черевця самку
за шию и тягає її в такому незручному положенні до тих пір, поки
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вона буде змушена вступити в шлюб. Самка відкладає яйця у воду
і відлітає, не піклуючись про нащадків.
Висновки. Для збереження цього красивого і корисного для лю
дини виду необхідно дотримуватись водо та природоохоронного
законодавства. У місцях перебування популяцій потрібно створити
ентомологічні заказники.

Бабка «Красуня+діва»

Личинка бабки

Розмноження бабки

БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ
А. В. Коринка,
ІV курс, група ПР"41, спеціальність «Переклад»,
інститут філології та масових комунікацій,
Науковий керівник: А. О. Тропіна, старший викладач

Проблема захисту людини від небезпеки у різних умовах її пере
бування виникла одночасно із появою на Землі наших далеких пра
щурів. Це були небезпечні природні явища, певні представники
біологічного світу. Згодом стала з’являтися небезпека, творцем якої
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стала сама людина. У теперішній час людина більше всього страж
дає від небезпек, які сама ж і створила. Вона перманентно живе і діє
в умовах потенційних небезпек, що постійно змінюються.
Тому забезпечення безпеки життєдіяльності є пріоритетним зав
данням для особи, суспільства, держави. Але абсолютної безпеки
немає, завжди є деякий залишковий ризик. Тому можна сказати, що
безпека — це рівень прийнятного ризику.
Одним з видів небезпеки є біологічні речовини, до яких відно
сять макроорганізми (рослини та тварини) і патогенні мікроорганіз
ми, збудники інфекційних захворювань (бактерії, віруси, грибки,
рикетсії, спірохети, найпростіші). Біологічні фактори небезпеки
можуть бути як на робочих місцях, так і в домашніх умовах. Тому по
передження ураження біологічними факторами небезпеки є вкрай
важливе завдання.
Біологічна (або бактеріологічна) зброя — це спеціальний вид
зброї, зарядженої біологічними засобами, призначений для масо
вого ураження живих організмів (людей, тварин, рослин), а також
для пошкодження військових об’єктів. Основу такого виду зброї
становлять патогенні організми (бактерії, віруси, грибки, рикетсії)
та токсини, що виробляють бактерії. Особливих методів захисту від
негативної дії отруйних рослин і тварин не існує.
Одним із найбільш ефективних методів боротьби з інфекційними
захворюваннями виступає специфічна профілактика. Вона заснована
на створенні штучного імунітету шляхом випереджувальних щеплень.
Зараз ми з вами є свідками, фантастичного розвитку сучасних біо
логічних наук. З’являються нові біологічні науки, наприклад, син
тетична біологія. Існують можливості перетворювати непатогенні
організми у патогенні, надавати їм особливо небезпечних властивос
тей. Можлива поява токсинів, чи токсикантів, які можуть бути зробле
ні навмисно, тому що зараз існують методи їх створення, які є зрозумі
лими і доступними для людей, які володіють сучасними біологічними
знаннями і в першу чергу — генноінженерними методами. Ці небез
печні біологічні агенти можуть бути створені навмисно, як правило
з метою біотероризму, чи ненавмисно. Вчені, які працюють над ство
ренням нових ліків, нових технологій, які працюють над з’ясуванням
механізмів функціювання живих систем здебільшого використовують
мікроорганізми, які не є патогенними, але ненавмисно можуть пе
ретворити їх у такі, що уявляють загрозу для цих же дослідників, для
людей, що працюють поруч або мають контакти з цими людьми.
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В Україні створена Міжвідомча Комісія з питань біологічної та
генетичної безпеки (нинішня назва — Комісія з питань біобезпеки
і біологічного захисту при РНБО) біобезпека — це захист людей, тва
рин, рослин і довкілля від біозагроз. А біозахист (чи біозахищеність) —
це захист небезпечних патогенів від людей, тобто від свідомого чи
несвідомого проникнення та розповсюдження патогенів, здатних
створити біозагрози. Біобезпека, в першу чергу, стосується виник
нення і боротьби із захворюваннями, які викликаються особливо не
безпечними патогенами, а також фізичного збереження колекцій
цих патогенів, щоб унеможливити їхнє навмисне (біотероризм) чи
ненавмисне розповсюдження поза межами місць збереження.
Існування власної (національної) біотехнологічної промисловості
виробництва стратегічних медичних і ветеринарних препаратів для
боротьби із найважливішими біозагрозами є основою біобезпеки
для будьякої країни. Частіш за все українські фармацевтичні кам
панії купують субстанції для виготовлення ліків за кордоном, фасу
ють їх і потім продають. Тому створення національного центру су
часних (клітинних і генних) технологій є одним із найголовніших
завдань для системи біобезпеки у нашій країні. Створення такого
біотехнологічного центру також записано у рішенні РНБО. У нашій
країні потрібно також розробити і впровадити ефективну систему
боротьби з можливими проявами біотероризму.

ВИПРОМІНЮВАННЯ В ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА
ТА В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ
О. О. Крикунов,
ІІІ курс, група МЗЕД"31,
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
А. О. Тропіна, старший викладач, науковий керівник

Не кожна людина замислюється, як впливає на неї кожного дня
техніка, з якою вона має справу. Ми постійно знаходимося під ви
промінюванням, що особливо зараз, характеризує зменшення опору
хворобам, збільшенням онкологічних захворювань. Дуже важливим
питанням є — як у наш час, при такому глобальному масштабі ви
промінювання вберегти здоров’я, як своє, так і близьких тобі лю
дей. Головною проблемою на виробництві є нераціональне вико
ристання людських ресурсів, зменшення виплати коштів на техніку
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безпеки, не серйозністю ставлення до проінформованості всіх пра
цівників та ін.
Джерела випромінювання мають місце в різних галузях вироб
ництва: промисловості, сільському господарстві, медицині, атом
ній енергетиці (ядерні реактори). Ризик випромінювання виникає
також при роботі на рентгенівських установках, з радіоактивними
ізотопами, при дефектоскопії металів, контролі якості зварних
з’єднань, під час роботи на комп’ютерах тощо. Для того, щоб зро
зуміти механізм випромінювання, його вплив на діяльність людини
у виробництві, треба більш детальніше розглянути принципи дії та
її наслідки на організм і працездатність робітника. Випромінювання
поділяється на: іонізуюче, ультрафіолетове, електромагнітне, лазерне.
Іонізуючим, вважається, є будьякий вид випромінювання, взає
модія якого із середовищем спричиняє виникнення електричних
зарядів різних знаків. Діючи на шкіру, іонізуюче випромінювання
викликає опіки або сухість, випадіння волосся, під час дії на очі —
катаракту. У виробничих умовах має місце й ультрафіолетове вип
ромінювання, джерелами якого є електродугове зварювання, плаз
матичне обладнання, газорозрядні лампи тощо. Дія його полягає
в порушенні поділу та загибелі клітин. Великі дози випромінюван
ня можуть призвести до уражень шкіри та органів зору.
Електромагнітне випромінювання — це процес утворення віль
ного електромагнітного поля, що випромінює заряджені частинки,
які прискорено рухаються. Його головними джерелами є телевізійні
передачі та радіолокаційні станції, пристрої мобільного й інших видів
радіозв’язку, високовольтні мережі електропередач, комп’ютерна тех
ніка тощо. Підвищений рівень електромагнітних випромінювань
шкодить здоров’ю людини. Від цього страждає передусім нервова
і серцевосудинна системи, виникають головний біль і перевтома,
знижується точність робочих рухів, порушується сон. Електромаг
нітне випромінювання викликає зміни тиску крові, гіпотонію або
гіпертонію.
Впровадження електронної техніки набуває все більших розмі
рів на промислових підприємствах. Застосування комп’ютерів на
підприємствах України сприяє скороченню виробничого циклу на
40–50%, капітальних та експлуатаційних витрат на устаткування —
не менш як на 10%. Водночас при зменшенні коштів на охорону
праці та скороченні служб охорони праці далеко не завжди приді
ляється належна увага навчанню персоналу безпечних прийомів
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роботи на комп’ютернодисплейній техніці. Дослідження свідчать,
що при роботі за комп’ютером мають місце небезпечні й шкідливі
чинники, які поділяються на фізичні та психофізіологічні, пов’я
зані з великим обсягом оброблюваної інформації. Професійний
ризик операторів, які обслуговують комп’ютери, пов’язаний також
з можливим опроміненням. Катодне, ультрафіолетове, інфрачерво
не, а також радіочастотне випромінювання екрана також можуть
становити певну небезпеку. Однак з приводу її серйозності думки
спеціалістів розходяться. Одні вважають, що випромінювання від
дисплея, як від звичайного телевізора, не перевищує допустимих
норм. Інші наполягають, що шкода від дисплейної техніки порівняно
з телевізором значно більша. Останнє пояснюється близькістю ек
рана та тривалістю роботи з ним.

КИЇВ ЯК ЕКОЛОГІЧНА СИСТЕМА
В. В. Лимар,
група ЕК"51, факультет біомедичних технологій,
І. В. Кураєва,
д"р геол. наук, ст. наук. сп., науковий керівник

Питання екологічного стану довкілля давно знаходяться у центрі
уваги наукової громадськості України. Зокрема, це стосується теренів
її великих міст, довкілля яких зазнає усе більшого впливу значних
техногенних навантажень, а у деяких випадках — справжніх техно
генних катастроф. У полі зору науковців — історичні етапи зміни
ландшафтів та окремих їхніх складників (геологічної будови та
рельєфу, поверхневих та підземних вод, грунтоворослинного по
криву, атмосферних процесів та ін.), сучасне функціонування та
зміни, несприятливі для живої природи.
Київ — найбільше місто серед численних елементів урбосфери
України (так називають терени розповсюдження міської забудови
земної поверхні, значно зміненої у процесі розвитку різних за
розмірами міст). Тому, належна увага надана питанням умов життя
київського соціуму, його проблемам, породженим змінюваною
екологічною обстановкою.
Екологічний складник наслідків перетворення довкілля у межах
великих міст є особливо виразним щодо свого первісного («біоло
гічного») значення — впливу негативних змін у довкіллі на здатність
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людини як виду біоти не опинитися за порогом впливу летальних
чинників. Наразі, його значення щодо оцінки негативних впливів
є значно завуальованим через те, що місто розвивається та існує як
єдина екологічна система.
Визначні природні умови і значні ресурси довкілля на межі
декількох природних ландшафтних зон, де розташоване місто, прек
расний фортифікаційний потенціал природного рельєфу, визначне
стратегічне розташування на шляху від Європи до Азії сформували
засади тривалого існування Києва як центру процесів цивілізації
від ранньослов’янських часів і до сьогодні.
Соціальноекономічні процеси, що відбувалися на теренах міста,
грандіозні занепади і бурхливі повоєнні відродження його господа
рства у поєднанні з історичними подіями, властивими Центральній
та Східній Європі з одного боку, та використання і перетворення
значних мас речовини та енергії довкілля, створення надміру чужо
рідних умов, невластивих людині, як частині біоти — з іншого, із пли
ном часу перетворили терени Києва на потужну екологічну систему.
Радикальні зміни природних умов первісного Києва торкнули
ся усіх компонентів довкілля: рельєфу та геологічної будови, пове
рхневого та підземного стоку, ґрунтового та рослинного покриву,
мікрокліматичних особливостей, виникли нові ландшафтні системи,
що активно трансформувалися у процесі господарської діяльності.
Поверхневі води Києва за час розвитку його екологічної системи
зазнали чи не найбільших змін, чисельні притоки Дніпра зникли
з карти міста, зменшилося їхнє живлення, зникли природні елементи
річкових ландшафтів, у каналізаційних колекторах сховано річища
колись мальовничих окрас Києва — Либіді, Нивки, Сирцю та ін.
Наразі, гідрографічна карта міста оновилася штучними озерами
ставками, впорядкованими берегами дніпровського річища, маль
овничими пляжними берегами та косами. Гідрохімічна обстановка
київських водойм є типовою для водойм великого міста зі значни
ми обсягами промислового виробництва та міського комунального
господарства і якість природних вод мало відрізняється від такої
у водоймах, на яких розташовані крупні міста у Європі та світі.
Природа і суспільство визначають функції міста і його довголіття.
Київ в географічному середовищі. загальна характеристика компо
нентів навколишнього середовища території сучасного Києва. Роль
природних умов Середньої Наддніпрянщини в післяльодовиковий
період у формуванні первісної екосистеми Стародавнього Києва.
336

здоров’я

Cекція 14

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ
Т. Ф. Лукашенко,
старший викладач кафедри психології,
Інститут соціальних технологій,
тел. (044) 424"94"33
Л. А. Липова, канд. пед. наук, доцент, науковий керівник

Сьогодні активно розвиваються як формальна екологічна освіта
(в школах, вищих навчальних закладах, інститутах підвищення ква
ліфікації), так і неформальна (за допомогою засобів масової інфор
мації, кіно, музеїв, виставок, заходів природоохоронних товариств
тощо).
Концепція освіти в Україні повинна враховувати безпрецедентну
інтегративність екології, її орієнтацію на вивчення сфери безпосе
редніх життєвих інтересів людини. Від формування цих знань зале
жить певний рівень ставлення людини до навколишнього середо
вища, тобто не лише знання і розуміння, але й виховання. Від цих
знань залежить саме існування людства і всієї планети Земля.
Підвищення культури громадян України у спілкуванні з приро
дою, екологічна підготовка кадрів в умовах складного перехідного
періоду мають важливе державне значення, оскільки покликані до
помогти у вирішенні життєво важливих соціальноекономічних,
екологоекономічних і геополітичних проблем.
В останнє десятиліття в системі екологічних наук з’явились нові
наукові і навчальні дисципліни: екологія міст, екологія особистості,
екологія дитини та ін. Заявила про себе і визначена як одна з важли
вих складових системи екологічних дисциплін — соціальна екологія.
З огляду на це є необхідність розширити і поновому сформулювати
предмет дослідження та вивчення загальної і соціальної екології.
Аналіз тенденцій глобальних, регіональних і локальних змін у при
родних екосистемах та біосфері загалом свідчать про нагальну по
требу формування у студентів економічних спеціальностей з метою
набуття ґрунтовних екологічних знань та культури спілкування з при
родою необхідних навичок раціонального природокористування,
екологізації практично всіх навчальних дисциплін.
Тому навчальний курс «Основи екології» займає сьогодні належне
місце серед найголовніших та фундаментальних дисциплін. Навчаль
на програма з курсу, що рекомендована МОН, розроблена з ура
хуванням сучасних вимог до рівня екологічних знань, наявності
337

Cекція 14

Природа, медицина,

базових екологічних знань, отриманих у школі, світового й вітчиз
няного досвіду.
Обсяг екологічного матеріалу, отриманого студентами внаслідок
успішного засвоєння курсу «Основи екології», повинен забезпечи
ти розуміння екологічної аксіоматики, сформулювати у кожного
з них особисте ставлення до екологічних проблем світу, рідного
краю, а також галузі майбутньої діяльності, що особливо важливо
в межах нашого дослідження, допомогти враховувати екологічні ви
моги і стандарти при вирішенні інженерних та інших завдань, за
безпечити запас фундаментальних знань і концептуальних основ
сучасної екології, достатній для подальшого поглиблення й удоско
налення екологічної освіти, спрямованої на екологічно безпечну
життєдіяльність.
Курс «Основи екології» включає інформацію про фундаментальні
теоретичні, глобальні екологічні і ресурсногалузеві екологічні
проблеми, стратегію, тактику і методи їх розв’язання локального,
національного і глобального рівнів.
Зміст курсу «Основи екології» побудовано на основі сучасних
уявлень про сутність, структуру, цілі й завдання екології, її значення
в житті суспільства, місце й зв’язок з іншими науками.
Система отриманих на цій основі знань має забезпечити форму
вання чітких і обґрунтованих уявлень про взаємодію і взаємозв’язок
усіх компонентів у природничій, соціальній і технологічній сферах,
про стратегію і тактику збереження й стабільного розвитку життя
на Землі.
На нашу думку, у зв’язку з викладеним очевидною є необхідність
змін у структурі екологічної освіти, оновленні її змісту, реалізова
ного в системі традиційних і нових наукових понять, дидактично
і методично пов’язаних з різними освітніми і освітньопрофесійни
ми рівнями; потрібне оновлення технологій навчання екології,
спрямованих на реалізацію програм неперервної освіти, навчаль
них планів дисциплін різних рівнів засвоєння.
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МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТА ПРИНЦИПИ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ УКРАЇНИ
Т. Ф. Лукашенко,
старший викладач кафедри психології,
Інститут соціальних технологій,
тел. (044) 424"94"33
Л. А. Липова,
канд. пед. наук, доцент, науковий керівник

Методологічною основою екологічної освіти слід вважати такі
положення:
1. Світ матеріальний являє собою складну систему зв’язків і взає
мовідносин, тобто зміни його елементів взаємозумовлені.
2. Захист природи являє собою застосування закону відносин
і взаємних дій, що існують у матеріальному світі.
3. Людина і суспільство — наслідок еволюції живої природи
(суспільство і природа становлять неподільне суперечливе ціле).
4. Зміни в біосфері, що шкідливі для людини і суспільства, зу
мовлені відсутністю або недостатністю заходів у регулюванні взає
модії суспільства і природи.
5. Існує вплив природи на темпи розвитку суспільства, але від
сутній вплив природи на характер суспільних відносин.
Для правильної організації екологічної освіти і виховання у ви
щих навчальних закладах, підвищення її ефективності слід керува
тися такими принципами:
— першочергове завдання екологічної освіти — формування
наукових уявлень про біосферу як унікальну оболонку Землі, де
існує життя, — екологічна освіта повинна пов’язувати засвоєння
наукових уявлень про біосферу з розвитком діалектично суперечли
вої єдності «біосфера — людство»;
— екологічні проблеми тісно пов’язані з демографічними, енер
гетичними, продовольчими і сировинними проблемами. Екологічна
освіта перебуває на стику наук про природу і про людину. Тому при
розробленні питань про зміст та форми роботи, методи і методики
екологічного виховання виходять з того, що воно є одним з най
важливіших напрямів забезпечення синтезу природних і соціальних
наук у процесі навчання, виховання і освіти;
— екологічна освіта має формувати наукові уявлення про соціаль
не коріння глобальних екологічних проблем. Проблеми взаємозв’язку
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природи і суспільства тісно переплітаються з широким колом етич
них і естетичних питань;
— навколишнє середовище, природне і створене людством, має
розглядатись як єдине ціле, підходячи до його оцінки і характерис
тик з екологічних, економічних, соціальних, законодавчих, куль
турних і естетичних позицій;
— цілі, які мають відношення до розуміння та вирішення проб
лем, пов’язаних із навколишнім середовищем, мають бути чітко
виокремленні зпоміж цілей освіти на всіх рівнях і всіх секторах;
— має бути узгоджений той вклад, який різні галузі науки повинні
внести в розуміння навколишнього середовища і у розв’язанні його
проблем, роблячи при цьому особливий акцент на розвиток відно
син, які дозволяють приймати спосіб життя і моделі розвитку, що
не справляють негативного впливу на якість навколишнього сере
довища;
— екологічна освіта та виховання повинні бути безперервними
і являти собою підсистему в системі вищої освіти;
— необхідно дотримуватися міждисциплінарного підходу, тобто
розглядати екологічні питання не як окремі дисципліни, а насам
перед як принцип, за якого всі дисципліни навчального плану про
низані ідеями збереження довкілля. Це дає змогу отримати цілісне
уявлення про навколишнє середовище, озброїти майбутніх спеціа
лістів ефективного впливу на нього;
— внаслідок міжгалузевого характеру проблем з навколишнього
середовища підготовка кадрів повинна здійснюватись переважно
на рівні спеціалізації;
— екологічна освіта і виховання повинні орієнтуватись на активну
взаємодію людини з природою, побудовану на науковій основі, на
оцінюванні людини як частини природи;
— екологічні знання, доповненні ціннісними орієнтаціями, по
винні стати основою екологічної культури і екологічного мислення.
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ФІТОІНВАЗІЇ ЯК ІНДИКАТОР
ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
О. В. Мележик,
канд. біол. наук, доцент кафедри екології,
Н. А. Ілюк,
канд. с."г. наук, доцент кафедри екології

Сукупність видів рослин, що визначаються як «інвазійні», є час
тиною широкого заносного (адвентивного) елементу флори, серед
якого вони визначаються, перш за все, агресивністю своєї поведін
ки в рослинних угрупованнях, тобто здатністю до швидкого розм
ноження, розселення та проникнення в різноманітні фітоценози та
часто займають там домінуюче положення. Фітоінвазіями є не ли
ше види рослин, що занесені на територію України з інших країн,
а й процес розселення аборигенних видів на нові, нетипові для них
території. Дослідження напрямків таких розселень є моніторинго
вим процесом за зміною біологічного різноманіття певної території
та спостереженням за глобальними змінами стану довкілля.
Переважна більшість розселень належить агресивним видам рос
лин, що потрапили на нову територію та мають високий потенціал
до її освоєння. Такими в Україні виступають агресивні бур’яни, які за
короткий час свого перебування освоїли практично всю територію
і проникли у природні фітоценози, часто зайнявши там домінуюче
положення.
Спостереження за змінами видового складу м. Києва показали,
що у флористичному списку все частіше з’являються види рослин, які
природньо притаманні більш південним регіонам, тобто є степови
ми видами за своєю ценологічною приуроченістю.
Так, у трав’яному покриві селітебних територій зустрічається сви
норий пальчастий (Cynodon dactylon), який є коренепаростковою
столоноутворюючою рослиною, що формує моно домінантні угру
повання на сухих супіщаних та піщаних грунтах. Проективне покрит
тя виду — 95–100%, загальна декоративність — 4–5 балів. З одного
боку, самостійне поширення такого виду в урбосередовищі є пози
тивним явищем, оскільки замість бур’янових угруповань формується
хоча й слабкий, але рівномірний дерновий покрив, який до того
ж захищає грунт від ерозійних процесів. З іншого боку, північна ме
жа ареалу цього виду проходить на рівні Дніпропетровська, а масова
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поява у більш північних районах вказує на зміни клімату у бік потеп
ління та проникнення степових видів у фітоценози Лісостепу.
Іншим прикладом є поява у масових кількостях рудерального
виду Portulaca oleracea (портулак городній), який до недавнього часу
зустрічався в межах Києва та області лише зрідка як бур’ян городніх
культур. Проте сьогодні його можна зустріти в місті на порушених ді
лянках грунту, де він розвивається у великих кількостях часто утворю
ючи монодомінантні угруповання з 100% проективним покриттям.
Досить часто в рудералізованих газонних покриттях, догляд за
якими не проводиться і рослинний покрив переходить у стан дигре
сійнодемутаційних процесів, зустрічається костриця валіська (Festuca
valesiaca), яка є степовим видом. Поява її у флористичних комплек
сах Лісостепу є закономірним явищем, проте її суттєва кількість на
сухих ділянках в урбосередовищі вказує на зміну водного балансу
екосистем у бік зменшення, що ще раз підтверджує глобальні клі
матичні зміни у напрямку потепління.
Степовий вид ваточник сирійський (Asclepias syriaca), інтроду
цент, який було введено в культуру як джерело каучуку, з часом пе
ретворився на злісний бур’ян сільськогосподарських культур, який
у своєму поширенні вже досяг північних регіонів України, займаючи
нові площі, які до цього йому були не притаманні, та локалітети з но
вими екологічними умовами.
Таким чином, флористичні дослідження рослинності чітко вка
зують на процеси зміни біологічного різноманіття певних територій
та можуть бути інструментом біомоніторингу екологічного стану
навколишнього середовища та напрямком змін в ньому.

CИСТЕМНИЙ ПІДХІД
ТА ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЇ
В. О. Мовчан,
канд. біол. наук,
доцент кафедри екології факультету біомедичних технологій
університету «Україна», м. Київ

Спеціалістиекологи повинні вміти вирішувати складні проблеми:
підтримання рівноваги екосистем, збалансоване використання при
родних ресурсів, а не лише знати технічні засоби збереження дов
кілля. Мислити глобально, діяти локально.
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Такого ж підходу сучасне життя вимагає від усіх людей. Тому за
гальне уявлення про спосіб функціонування біосфери і людства (як
її елемента) повинні мати усі люди, в тому числі ті, чия область
інтересів далека від екології. Тепер, коли ми блукаємо у пошуках
шляхів сталого розвитку, найактуальнішим питанням сучасності —
управління екосистемами, особливо антропогенними. Усі люди з ви
щою освітою повинні мати уявлення про основні принципи такого
управління — з позицій своєї спеціальності.
Ось деякі поняття, які ми, викладачі, прагнемо донести до сту
дентів, у тому числі технічного та гуманітарного спрямування.
Екосистема — це угрупування різних видів живих організмів,
які взаємодіють між собою і з навколишнім середовищем, зберіга
ючи стабільність за рахунок кругообігу речовин та потоків енергії та
інформації.
Біосфера — це глобальна екосистема; відкрита система зі своїм
«входом» (потік сонячної енергії) і «виходом» (утворені в процесі жит
тєдіяльності організмів речовини, які «випадають» із біологічного
кругообігу, наприклад, кам’яне вугілля).
Зафіксована в результаті фотосинтезу енергія Сонця (біомаса
рослин) передається по трофічних ланцюгах.
При переході з одного трофічного рівня на інший розсіюється
до 99% енергії.
Кругообіг біогенних речовин — це процес багаторазової участі
цих речовину життєдіяльності організмів.
Часто ці поняття, навіть при спрощеному викладі, важко сприй
маються студентами, (особливо студентами з особливими потребами),
бо їх інтереси найчастіше знаходяться в області економіки, техніки,
комп’ютерних технологій, а не екології. Необхідно нові для них
поняття поєднати з їх базовими інтересами. Цій меті відповідає
системний підхід, тобто розгляд будьякого об’єкта (біологічного,
технічного, економічного, соціального) як системи. Крім того, сис
темний підхід, а особливо такий його елемент, як кібернетика, дає
можливість унаочнити єдність, спорідненість біосфери, соціосфери
та техносфери, їх підвладність спільним законам, провести парале
лі між біосферою, Інтернет, фінансовоекономічною системою. Усі
ці системи, засновані на принципі зворотного зв»язку, підкоряються
одним і тим же законам.
Крім того, для кращого сприйняття складного матеріалу, звичай
но, доцільно наводити якнайбільше прикладів з життя: з природи,
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техніки, біографій великих вчених і т. д. Зокрема,єдність та взаємо
проникність екологічної, економічної, соціальної та технічної галузей
знання чудово ілюструє біографія «батька кібернетики» — Норберта
Вінера (1894–1964 рр.).
Кібернемтика — наука про загальні принципи управління в різ
них системах: технічних, біологічних, соціальних та ін.
Батько Норберта, Лео Вінер, виходець із Росії, вивчав медици
ну у Варшаві та інженерну справу в Берліні. Був послідовником
Толстого та одним із перших його перекладачів на англійську мову.
В Америці викладав слов’янські мови в Гарвардському університеті.
Батько Норберта вирізнявся широкою ерудицією і нестандартни
ми поглядами, особливо відносно виховання власного сина: Норберт
уже в 4 роки був допущений до батьківської бібліотеки; у 7 років чи
тав Дарвіна і Данте, написав свій перший трактат по дарвінізму;
в 11 — закінчив середню школу; в 14 — Тафтсколедж і отримав на
уковий ступінь бакалавра мистецтв.
Під час 2ї світової війни він працює над математичним апара
том для систем наведення зенітного вогню і вперше звертає увагу
на роль зворотних зв»язків у техніці і живих організмах. А після
знайомства з мексіканським фізіологом дром Артуром Розенблю
том, співставивши знання із області медицини, фізіології, біології
і математики, зміг сформулювати проект нової науки.
Вінер був одним із найвеличніших умів ХХ ст., що створив об
раз цивілізації, у якій ми живемо. Ось деякі із його висловів. «Про
фесор — це людина, що може говорити на будьяку тему хвилин із
п’ятдесят». «Найкращою матеріальною моделлю кішки є інша, а ба
жано, та ж сама кішка». «Наукове дослідження полягає в інтерпре
тації для зручності нашого розуміння влаштування світу, який
був створений без уваги до наших зручностей, та й до самого існу
вання».
Повна назва головної книги Вінера: «Кібернетика, або управ
ління та зв’язок у тварині і машині» (1948 р.). Крім неї, він написав
ще багато книг, в тому числі біографічні, і всі вони читаються як за
хоплюючі романи. Він міг би стати блискучим письменником, але
став блискучим ученим.
За кілька місяців до смерті Норберт Вінер був удостоєний Золо
тої Медалі Вченого, вищої нагороди для людини науки в Америці.
Президент Ліндон Джонсон, вручаючи нагороду, сказав: «Ваш вклад
у науку на диво універсальний, ваш погляд завжди був абсолютно
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оригінальним, ви неймовірне втілення симбіозу чистого математи
ка та прикладного вченого».
Отже, кібернетика вивчає загальні закономірності та принципи,
яким підпорядковуються всі складні динамічні системи, незалежно
від їхньої фізичної природи. Теза про наявність спільних принципів
функціонування та управління в технічних, біологічних, економіч
них та інших системах являє собою головне відкриття кібернетики.
З позицій кібернетики екологічні поняття для багатьох стають
зрозумілішими. Кібернетика стала для Вінера (і для нас) морально
етичним ученням: «Ми справжнісіньким чином є пасажирами тону
чого корабля на приреченій планеті. Але навіть при таких обставинах
людська порядність і гідність не обов’язково повинні зникнути,
і ми повинні зберігати їх, поки залишається хоч якась можливість»,
писав Вінер.
З позицій кібернетики біосфера — це велетенська система, яка
описується як «чорний ящик». Самоорганізація її забезпечується
інформацією, яка міститься в живих організмах, в їх генетичному
коді і здатності адаптуватися до змін умов середовища. Отже, само
регулювання екосистеми забезпечується живими організмами. Зга
даємо, що закон Вінера — Шеннона — Ешбі (закон необхідної
різноманітності) є одним із найголовніших законів і кібернетики,
і екології: кібернетична система лише тоді володіє стійкістю для
блокування зовнішніх і внутрішніх збурень, коли вона має достатнє
внутрішнє різноманіття. Це різноманіття в основному створюється
живими організмами.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
О. А. Мясоєдова,
спеціальність «Промислова біотехнологія»,
к. тел. (067) 378"31"21
науковий керівник: О. Д. Черненко,
канд. біол. наук, доцент

ХХ століття відзначилося великими відкриттями та бурхливим
розвитком технологій в досить різноманітних областях людської ді
яльності. Однак, не зважаючи на те, що кожного дня в світі відкрива
ється велика кількість нових аптек та з’являється більш ніж 500 нових
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найменувань ліків, з кожним роком зростає кількість різноманіт
них захворювань та кількість летальних випадків [1].
Міжнародні дані вказують на те, що 10% населення помирає від
старості, 20% — гине від нещасних випадків та у війні, а 70% — по
мирає від різноманітних захворювань [2]. При цьому здоров’я лю
дини залежить від медицини лише на 10%.
Наше здоров’я залежить від певних факторів: екологія, харчу
вання, стреси.
За даними Міжнародного з’їзду екологів 1997 року населення
України постійно зменшується. За останні 60 років екологічна си
туація на планеті погіршилася, чому сприяли випробування хімічної,
бактеріологічної та ядерної зброї, шкідливі відходи промислового
виробництва та Чорнобильська катастрофа 1986 року, яка в 500 разів
перевищувала за своєю потужністю вибух у Хіросімі. Після Чорно
биля в сотні разів збільшилася кількість серцевосудинних [3] та
онкологічних захворювань і з’явилися десятки нових.
Наш організм — це складний біохімічний механізм, який по
требує надходження необхідних поживних речовин (білки, жири,
вуглеводи, вітаміни, мінерали, амінокислоти та поліненасичені
жирні кислоти) кожного дня. Дефіцит будьякої поживної речовини
призводить до виникнення порушень в організмі людини. Суттєві
зміни, які відбулися за останні десятиліття не тільки в екології, але
й в нашому харчуванні, здійснюють досить небезпечний вплив на
наше здоров’я [4].
Негативними сторонами технічного прогресу є кислотні дощі,
викиди хімічних та промислових відходів в ґрунтові води, вирощу
вання продуктів рослинництва з використанням хімічних добрив,
гербіцидів та інсектицидів, додавання до харчового раціону тварин
антибіотиків та гормонів росту, додавання до продуктів харчування
синтетичних вітамінів, штучних консервантів, барвників, аромати
заторів, емульгаторів, стабілізаторів, синтетичних підсолоджувачів,
виснаження ґрунтів (дефіцит йоду, селену, заліза, цинку, хрому то
що), погіршення якості продуктів харчування (особливо овочів та
фруктів) [5]. Саме тому наївним є думка, що ми отримуємо з їжею
все необхідне для організму.
На сьогоднішній день успіхом традиційної медицини вважається
швидкий ефект зникнення симптомів хвороби, але важливим є усу
нення причини виникнення захворювання. Багато людей намага
ються вилікувати хвороби за допомогою ліків, але необхідно знати, що
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всі ліки дають тимчасовий позитивний ефект. Однак потім виникають
певні проблеми з виведенням ліків з організму. В першу чергу від цьо
го страждають печінка, нирки, імунна та серцевосудинна системи.
Альтернативним виходом з цієї ситуації є застосування біоло
гічно активних речовин (БАД). Використання БАД ґрунтується на
трьох основних принципах здоров’я: очистка організму, захист та
якісне харчування. Перевагу слід надавати тим БАД, що виробля
ються у відповідності з міжнародними стандартами якості GMP
(високоякісна сировина, висококваліфікований персонал, сучасні
технології та високотехнологічне обладнання) [2].
Наш організм — це система, яка прекрасно функціонує та са
мовідновлюється і потребує досить раціонального догляду. Задача
кожної людини полягає в тому, щоб не нашкодити своєму організ
му і допомогти створити всі необхідні умови для його здорового
функціонування.
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ВАЖКІ МЕТАЛИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
М. С. Нагорна,
група ЕК 51, факультет біомедичних технологій,
І. В. Кураєва, д"р геол. наук, ст. н. сп., науковий керівник

Важкі метали токсиканти які впливають на оптимальні умови іс
нування і продуктивність живих організмів і відіграють важливу роль
у фізіологічних біохімічних та геохімічних процесах, що відбуваються
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в екосистемах з вмістом, закономірностями розподілу та особли
востями міграції в систем цим вивчення геохімії токсичні живлен
ня наукового та прикладного значення.
З дослідженням тісно пов’язані наукові проблеми розбраковки
природних та техногенних аномалій. Негативна дія техногенезу та
його безпосередній вплив на здоров’я населення потребують до
слідження захисних властивостей ґрунтів стосовно забруднення ток
сичними елементами.
Виявлено закономірності розподілу знаходження міді, цинку, ко
бальту та нікелю в зональних типах грунтів України.
Визначено вміст валових та рухомих форм металів у грунтах
заповідних зон України, який можна вважати за природний фоно
вий. З’ясована відмінність закономірності розподілу та міграції міді,
цинку, кобальту та техногенних ландшафтів України.
Міграція міді, цинку, кобальту та нікелю в грунті в дерновопід
золостих, дерновокарбонатних та дерновоборових грунтах міститься
значна частка рухомих форм металів. В чорноземах, каштановосо
лонцюватих, буроземах, лучночорноземних, лучних грунтах вміст
рухомих форм металів зменшується і переважають форми, що міцно
пов’язані з компонентами грунту.
Встановлені закономірності розподілу та міграції металів у грун
тах дозволили розробити принципово нові підходи до комплексного
екологогеохімічного картування грунтів та створення грунтогео
хімічного моніторингу. Показники рухомості елементів у грунтах
обґрунтовані як екологічні критерії ступеня забруднення й тому
можуть бути використані для оцінки та прогнозу стану довкілля.
Закономірності розподілу міді, цинку, кобальту та нікелію в грун
тах зумовлено фізикохімічними властивостями грунтів, мінерало
геохімічним складом грунтоутворюючих порід, ландшафтами і тех
ногенними умовами території. Грунтоутворюючі глини містять мак
симальну кількість металів, менше їх у флювіогляціальних, зокрема
супісчанистих відкладах. Серед грунтів найбільш збіднені металами
зональні грунти Полісся. Більш високим вмістом елементів харак
теризуються грунти степової зони. Вміст металів в грунтах України
та їх природний геохімічний фон істотно змінюються за рахунок
викидів промислових підприємств різного профілю. Рухомість ме
талів в техногеннозабруднених грунтах в значній мірі визначаєть
ся характером і хімічним складом викидів.
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ЛІСИ ПРИРОДНО,ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
А. О. Назаренко,
ІІІ курс, ЕОС"31,
Луцький національний технічний університет,
тел. (097) 280"99"06,
В. О. Волянський, канд. с."г. наук,
доц. каф. екології, науковий керівник

Волинська височина — слабохвиляста височина в межах Во
линської і Рівненської областей, знаходиться в зоні широколистяних
лісів. Ліси, що розташовані в межах територій та об’єктів природ
нозаповідного фонду мають важливе природоохоронне призна
чення, вони є унікальними за породним складом, продуктивністю
і генетичними властивостями, в них зростають реліктові, ендемічні
види дерев, що мають велике наукове значення.
З метою збереження унікальних природних ландшафтів, водно
болотних угідь, рідкісних та зникаючих представників рослинного
і тваринного світу, цінних ділянок високобонітетних насаджень на
Волині станом на 01.01.2009 року створено 374 природнозаповід
них об’єкти загальною площею 209,21 тис. га, що становить 10,1%
території області. Сучасний природнозаповідний фонд області
налічує 10 категорій територій та об’єктів загальнодержавного та
місцевого значення.
На території державного лісового фонду області організовано
230 природнозаповідних об’єктів: 21 — загальнодержавного зна
чення, площею 28,5 тис. га, та 209 — місцевого значення, площею
57,3 тис. га. Загальна площа заповідного фонду становить 85,8 тис. га,
або 20% загальної площі лісів державного значення. Практично,
кожний п’ятий гектар лісів державного фонду області охоплений
різними формами природоохоронної заповідності.
У Волинській області створено 2 національні природні парки,
в проекті — ще два — «Цуманьська Пуща» та «Західне Побужжя». За
останніх п’ять років створено 11 природнозаповідних об’єктів за
гальною площею 22 тис. га.
Проте, більшість об’єктів природнозаповідного фонду області
знаходиться у Волинському Поліссі. До них, зокрема, відносяться: на
ціональний природний парк «Прип’ятьСтохід», Шацький НПП,
Черемський заповідник. Тут постійно ведуться наукові дослідження
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і найкраще вивчено флору і фауну. Протилежною є ситуація в ме
жах Волинської височини. Значно нижча лісистість лісостепової зони
порівняно з поліською зумовила і відносно меншу кількість виділе
них тут об’єктів природнозаповідного фонду.
На основі детального аналізу об’єктів ПЗФ Волинської області,
в межах Волинської височини нами виділено ті, що знаходяться
в лісових масивах, або тісно пов’язані з ними.
Виділені об’єкти знаходяться в межах 6 адміністративних районів
південної частини Волинської області (ВолодимирВолинського,
Горохівського, Іваничівського, Ківерцівського, Локачинського,
Луцького). Відсоток заповідності цих районів значно нижчий, ніж
середній по області. Для ВолодимирВолинського району він ста
новить 1,6%, Горохівського — 3,1%, Іваничівського — 4,4%, Ківер
цівського — 3,1%, Локачинського — 4,2%, Луцького — 2,9%. Пере
важна кількість об’єктів (18) загальною площею 5409 га належить
державним лісогосподарським підприємствам; по 2 об’єкти — Во
лодимирВолинському міжгосподарському лісгоспу (1338 га) і Во
линському обласному наукововиробничому об’єднанню «Еліта»
(342 га); 1 об’єкт — Волинському національному університету
ім. Лесі Українки (10 га).
Загальнодержавне значення мають 4 об’єкти — ботанічні заказ
ники «Губин» і «Воротнів», а також Луцький ботанічний сад і парк
пам’ятка садовопаркового мистецтва «Байрак». Решта відноситься
до об’єктів місцевого значення.
Серед об’єктів місцевого значення виділено: 3 ландшафтні за
казники, 4 лісові заказники, 1 гідрологічну пам’ятку природи, 4 за
гальнозоологічні заказники, 5 ботанічних пам’яток природи, 3 за
повідні урочища, 1 паркпам’ятку садовопаркового мистецтва. На
особливу увагу заслуговують: лісові заказники «Микуличі» і «Не
хворощі», а також загальнозоологічні заказники «Бужанівська дача»
і «Прибужжя».
З огляду на те, що лісистість досліджуваного регіону є недос
татньою, ліси, що зростають в умовах Волинської височини, розгля
даються в першу чергу як природоохоронні. Особливо важливою
є їх водоохоронна роль.
Важливим є розроблення єдиної методики створення об’єктів
природнозаповідного фонду в лісових масивах, яка б поєднувала
соціальні, економічні та екологічні принципи в даному питанні,
і разом із тим, забезпечила класичне ведення лісового господарства.
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ВЕКТОРИ УСУНЕННЯ ПРОТИРІЧ
МІЖ СОЦІАЛЬНО,ЕКОНОМІЧНИМ РОСТОМ
І ЗАХИСТОМ
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
І. М. Натина,
Дубенська філія ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

Антропогенний вплив на довкілля зумовлює погіршення стану
навколишнього природного середовища, збільшення додаткових
витрат суб’єктів господарювання, нанесення екологоекономічних
збитків окремим територіям та економіці країни в цілому. Збитки,
завдані суб’єктам господарювання, окремим територіям та еконо
міці, в цілому, в результаті забруднення довкілля, можна вважати
фактором, що негативно впливає на економічне зростання і соціаль
ноекономічний ріст.
Економічне зростання розглядається макроекономічною наукою
як елемент і одна з найважливіших характеристик економічного роз
витку країни. Соціальноекономічний ріст є процесом зміни мате
ріального базису виробництва, а також усієї сукупності різноманітних
відносин між суб’єктами ринку, соціальними групами населення.
Визнанням факту негативності антропогенного навантаження
на природне середовище, яке супроводжується небажаними наслід
ками економічного, соціального, екологічного характеру, можуть
слугувати теоретичні підходи науковців до можливостей і шляхів
усунення протиріч між соціальноекономічним ростом і захистом
навколишнього природного середовища.
Цікавою і раціональною в аспекті розвитку теоретичних під
ходів до можливостей і шляхів усунення протиріч між соціально
економічним ростом і захистом навколишнього природного сере
довища є позиція послідовників теорії неокласичного синтезу, які
вказують на те, що не можна обмежувати дослідження факторів еко
номічного зростання пошуком комбінацій, які б забезпечували ви
сокі темпи розвитку, а треба також вивчати умови, за яких вони ре
алізуються. Вони зазначають, що не слід домагатися високих темпів
зростання будьякою ціною. Потрібно, щоб це зростання не поро
джувало соціального напруження. Внутрішніми обмежувачами
політики економічного зростання вони вважають: соціальні умови
(рівень безробіття, зростання цін і т. д., що можуть супроводжувати
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зростання національного продукту); фактори, пов’язані зі звуженням
споживання (зростання рівня споживання є показником економіч
ного зростання); екологічні фактори (забруднення довкілля є свід
ченням не на користь економічного зростання). Причому, італійсь
кий економіст Моньяні, який був прихильником неокласичної
інтерпретації кейнсіанської теорії, зазначав, що заслугою теорії не
окласичного синтезу є виокремлення поняття якості економічного
зростання [1].
Отже, можемо зробити висновок про потребу врахування раціо
нальних темпів економічного зростання, його впливу та наслідків
на довкілля. Це означає, що хоча й суспільство зацікавлене в еко
номічному рості, який дозволяє задовольняти суспільні потреби,
наявність негативних екстерналій (наприклад, забруднення навко
лишнього природного середовища, погіршення якості природних
ресурсів) в свою чергу, негативно відображається на кількості та якості
доступних факторів виробництва, завдає збитків як економіці дер
жав, так і окремим суб’єктам господарювання, негативно впливає
на економічне зростання. Крім того, наприклад, оскільки в Україні
ставки збору за забруднення навколишнього природного середови
ща є значно нижчі у порівнянні з розмірами спричинених збитків
в результаті такого забруднення, та з витратами на проведення за
ходів, спрямованих на запобігання забрудненню довкілля, то цілком
ймовірно, що суб’єкти господарювання як сьогодні, так і надалі
зменшуватимуть свої природоохоронні витрати. Це в свою чергу
сприятиме зростанню забруднення навколишнього природного сере
довища і знову ж таки спричинятиме нові збитки. Тобто сформу
ється ситуація «ескалації негативних екстерналій», яка в подальшому
може спричинити зниження темпів економічного зростання.
Прикладом оптимістичного ставлення до економічного розвитку
щодо його наслідків для довкілля можна назвати екологічну криву
С. Кузнеця. Її суть полягає в тому, що при зростанні доходу на душу
населення, забруднення довкілля спочатку зростає, однак, в подаль
шому, після досягнення певного рівня добробуту громадян, — змен
шуються. Він виявив, що з економічним розвитком нерівномірність
доходів спершу зростає, а потім з подальшим розвитком врівнова
жується [2]. Гіпотетичними причинами, що спричиняють таку обер
нену Uподібну форму залежності між доходом і станом довкілля,
є спричинені зростанням доходів зміни в композиції виробництва
і/або споживання; зміна уподобань щодо екологічної якості; зміна
352

здоров’я

Cекція 14

інституцій, необхідних для інтерналізації екстерналій; і/або зроста
юча віддача від масштабу, пов’язана зі зниженням забруднення [3].
Порівняно з економічним розвитком економічне зростання
є більш вузьким за змістом поняттям, оскільки розвиток економіки
держави формує передумови для збільшення обсягів виробництва
продукції та послуг на якісно новій основі. Тобто, економічне зрос
тання відображає зміст розвитку, виступає його структурним еле
ментом. На відміну від економічного зростання, яке відображає
виключно кількісні зміни в економіці, — економічний розвиток
є свого роду віддзеркаленням якісного економічного зростання.
Підтвердженням факту взаємозв’язку, взаємозалежності еконо
мічного розвитку, економічного зростання і необхідності захисту
довкілля є наукова теорія «географічного детермінізму», яка вважає
навколишнє природне середовище визначальною силою, що зумов
лює (детермінує) розвиток людства. Не зважаючи на те, що в силу
ряду причин (наприклад, розвиток науковотехнічного прогресу) роль
цієї теорії сьогодні зменшується, це не виключає того, що геогра
фічний чинник відіграє далеко не останню роль поряд із економіч
ним, соціальним, технологічним, кадровим факторами. Більше того,
як вказує С. Валентей, «...навколишнє середовище складається
з трьох компонентів… Найшвидшими темпами розвивається техно
сфера (роки), далі соціосфера (десятиріччя) і, нарешті, для зміни
природного середовища потрібні століття. Звідси, при певному спро
щенні, випливає, що історія людства є зміною техносфери і соціаль
ного середовища за практичної незмінності природної складової»
[4, с. 33]. Однак, вважаємо, експансія техно і соціосфери може
зумовити «відрив» цих складових навколишнього середовища від
природного базису і до руйнації екосистеми. Тому, заходи щодо
охорони навколишнього природного середовища і раціонального
використання природних ресурсів лише підвищать роль і значення
природоресурсного потенціалу для забезпечення економічного
зростання та досягнення економічного розвитку суспільства.
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ВИКОРИСТАННЯ CYNODON DACTYLON
У ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ МIСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ
В. М. Нижник,
група ЕК"51, факультет біомедичних технологій,
Н. А. Ілюк, канд. с"г. наук, доцент кафедри екології

Зелені насадження — невід’ємна складова навколишнього при
родного середовища та, зокрема, міських екосистем. Вони викону
ють важливі екологічні та середовищетвірні функції, формують
комфортні умови перебування людини в урбоекосистемі.
Розвиток міської конгломерації постійно супроводжується по
рушенням грунтового покриву певних територій, відповідно, виникає
постійна потреба у відновленні рослинного покриву таких терито
рій, рекультивації порушених ландшафтів, наданні їм естетичного
вигляду. Свідоме використання рослинності у формуванні й опти
мізації урбанізованого середовища втілилося в теорії і практиці
фітомеліорації.
В умовах міського середовища найбільш широко використову
ються трав’янисті рослинні угруповання, а сформовані ними покрит
тя володіють високими естетичними, санітарногігієнічними та
середовищетвірними властивостями.
Cynodon dactylon — це степовий вид родини Злакові, який розши
рив свій ареал та з 1993 р. зустрічається на території м. Києва. Довід
ники з озеленення наводять цей вид як газоноутворювач у степовій
зоні України, також існує і досвід використання його для форму
вання дернових покриттів різних територій. Рослина є коренепаро
стковою, столоноутворюючою, зі сланкими пагонами, що здатні до
вкорінення. За рахунок такої стратегії поведінки в результаті фор
мується рослинний покрив з густою поверхневою кореневою сис
темою, яка володіє високими протиерозійними властивостями.
За екологічними характеристиками вид є ксерофітом, геліофітом,
оліготрофам, що зростає на сухих супіщаних та піщаних ґрунтах.
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На території м. Києва було виявлено 28 спонтанних місцезрос
тань Cynodon dactylon, площа яких становила 8–50 м2. на всіх площах
було зафіксовано 80–85% проективного покриття та відсутність
інших видів, тобто угруповання були монодомінантними. Коефі
цієнт пагоноутворення становив 6–12 пагонів від однієї рослини чи
вузла, що є досить високим показником для видівгазоноутворю
вачів. Трав’яний покрив має темнозелене рівномірне забарвлення,
без ознак засихання рослин, хоча полив територій був відсутній.
Скошування територій показало відмінне відростання рослин,
збільшення кількості пагонів у вузлах, сприяло утворенню нових
столонів. Усі досліджувані площі протягом вегетаційного періоду
суттєво збільшували свою площу, що вказує на життєвість цього ви
ду в умовах Лісостепу, та можливість його використання для потреб
зеленого господарства та фітомеліоративних заходів.
Використання Cynodon dactylon у лівобережній частині міста на
ділянках з супіщаними та піщаними ґрунтами дозволить швидко
сформувати протиерозійні рослинні покриття з високим ступенем
ефективності. У правобережній частині доцільним є застосування
цього виду для створення газонних покриттів доброї якості, особ
ливо за умов посушливого літа та відсутності штучного поливу, а та
кож на пагорбах і схилах для закріплення їх та захисту від вітрової
та водної ерозії.

НЕОФІТИ АДВЕНТИВНОЇ ФРАКЦІЇ УРБАНОФЛОРИ
М. ВАСИЛЬКОВА
В. Є. Онищук,
група ЗЕК"61, факультет біомедичних технологій,
О. В. Мележик, канд. біол. наук, доцент кафедри екології,
Н. А. Ілюк, канд. с."г. наук, доцент кафедри екології

Антропогенна діяльність призводить до знищення рослинного
покриву Землі і порушує динамічну рівновагу планети. Одночасно
із збідненням, уніфікацією регіональних флор інтенсивно відбуваєть
ся вторгнення сторонніх (адвентивних) видів, які найчастіше нату
ралізуються у порушених екотопах. Саме адвенти є невід’ємним
компонентом флори міст і їх дослідження з метою прогнозу змін,
моделювання розвитку та оптимізації рослинного блоку урбоеко
системи є надзвичайно актуальними.
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Проникнення у флору певного регіону агресивних видів рослин
(інвазійні процеси) в теперішній час є значною частиною глобаль
них природних змін та досить часто призводить до суттєвих змін
біологічного різноманіття та еколонмічної значущості певних
екосистем. Досить часто біологічні інвазії млжуть мати значний
економічний збиток та являти собою загрозу для здоров’я людини.
Кількість біологічних інвазій постійно зростає, а деякі з них
мають рівень екологічних катастроф, наприклад поширення амб
розії полинолистої, борщівника Сосновського, колорадського жу
ка тощо.
Видовий склад урбанофлори м. Василькова нараховує 843 види
вищих рослин, що становить 49,5% від загальної кількості видів об
ласті. У загальному флористичному списку за походженням виді
ляється дві групи видів — алохтоннні (корінні види) (781 вид) та
автохтонні (занесені, 62 види).
Неокенофіти — це види рослин, занесення та масове розселен
ня яких відбулося безпосередньо у ХХ ст., особливо у другій його
половині. Серед флористичного списку рослин м. Василькова та
ких видів виявлено 4: амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiefolia),
кардарія крупковидна (Cardaria draba), ваточник сирійський (Asclepias
syriaca), гірчак сахалінський (Polygonum sacchaliensis).
Статус виділених видів не є однозначним. Так, амброзія полино
листа є карантинним злісним бур’яном, що має агресивну поведін
ку і здатна швидко витісняти природні види з фітоценозів та фор
мувати монодомінантні рослинні угруповання. Скошування цих
заростей лише призводить до утворення більшої кількості алерген
ного пилку, та, відповідно, насіння.
Кардарія крупковидна також є злісним бур’яном, але її агре
сивність є нижчою, оскільки розмножується вона переважно коре
непаростковими пагонами. Існують лише незначні відомості про
алергенність цієї рослини, а регулярні скошування місцезростань
дозволяють стримувати ріст та поширення виду.
Ваточник сирійський — це ергазіофіт, вид, що занесений люди
ною умисно для культивування, але з часом натуралізувався у при
родній флорі, часом займаючи домінуюче положення. Поширений
переважно на сільськогосподарських угіддях, формує стійкі до агро
хімікатів та механічних обробок угруповання. Останнім часом знову
вводиться в культуру, використовуючись у ландшафтному дизайні,
що дозволяє йому формувати нові локалітети.
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Гірчак сахалінський (клоповник сахалінський) — також є ерга
зіофітом, який занесено на територію України як новий вид для
озеленення, проте з часом він поширився у природні фітоценози.
Формуючи суцільні високі зарості, рослина витісняє природні види
та займає домінуюче положення. Не піддається хімічному впливу,
не має природних шкідників та швидко відростає після скошування,
утворюючи більшу кількість пагонів.
Переважна більшість адвентивних рослин — це трав’янисті ви
ди, що входять до складу синантропної рослинності, які входять до
флористичного списку рудеральних (бур’янових) фітоценозів та
досить часто займають в них домінуюче положення, мають агресив
ну стратегію поведінки та формують високий рівень проективного
покриття. Рівень проективного покриття адвентивних видів стано
вить в середньому 65–100%.

«ТУРИЗМ» В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ
К. О. Охріменко,
І курс, група ІТІ"11,
спеціальність «Технології харчування»,
к. тел. (063) 697"27"08,
Т. В. Петренко, старший викладач, науковий керівник

З моменту катастрофи у Чорнобилі вже минає 25 років. Тери
торія та об’єкти, які розташовані на території Чорнобильської зо
ни, за цей період набули певної окраси. Небувалий, природний
розвиток екосистем призвів до появи цікавих ландшафтів та збіль
шенню кількості тварин, птахів, риби та різноманітних рослин.
Безсумнівно, таке багатство природи є потенційно привабливим
для туристичного бізнесу, але чи доцільно для такої території вико
ристовувати поняття «туризм». Ми всі розуміємо, що Чорнобильсь
ка зона відчуження — місце екологічної катастрофи глобального
масштабу. Говорячи про туризм, слід передбачати наявність таких
атрибутів як відпочинок, розваги, а в цілому отримання позитив
них емоцій та оздоровлення організму. За такими критеріями туризм
в Чорнобиль неможливий, в першу чергу з етичних міркувань.
Цікавлячись зоною відчуження, а тим більше плануючи відвіду
вання цієї території, потрібно розуміти та чітко усвідомлювати гли
бину ризиків здоров’ю. Бажано володіти базовими знаннями та
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поняттями радіаційної безпеки, розуміти першопричини на яких
базуються правила поведінки на території Чорнобильської зони від
чуження, а саме:
— відвідувачі повинні бути повнолітніми — 18 та більше років;
— пересування зоною відчуження здійснюється по певних марш+
рутах, які заздалегідь узгоджуються з відчуження;
— відвідувачів завжди супроводжує представник Адміністрації
зони відчуження, або уповноважена особа установи, яка знаходить
ся на території Чорнобильської зони відчуження;
— відвідувачі повинні звертати увагу на інформаційні знаки та
плакати, які регламентують правила радіаційної безпеки та правила
поведінки в умовах Чорнобильської зони відчуження;
— відвідувачі повинні триматись супроводжуючої особи та не
здійснювати самовільних відхилень від маршруту. Така вимога обумов
лена надзвичайною плямистістю рівнів радіонуклідного забруднен
ня. Маршрути руху відвідувачів прокладені в найбільш оптималь
них радіаційних умовах та по визначеним заздалегідь радіаційним
умовам. Відхилення від маршруту може привести до додаткового,
необґрунтованого опромінення;
— пересування по зоні відчуження відбувається виключно в за
критих транспортних засобах (автомобілі та автобуси). Пересування
іншими засобами (велосипеди, мотоцикли та ін.) — заборонено;
— перебуваючи в зоні відчуження потрібно ухилятись від місць
де можуть генеруватись радіоактивний пил та аерозолі. Йдеться про
обочини доріг, місця згарищ та безпосередньо самі пожежі. Загрозу
може становити й присутність відвідувачів при обладнанні проти
пожежних смуг в центральній частині зони відчуження;
— суворо забороняється брати в руки стороні предмети. Небезпеч
ним може бути й намагання вивезти з зони відчуження речі на згадку;
— відвідувачам забороняється збирати та вживати гриби та ягоди
в лісі. Забороняється збирання фруктів та горіхів з садів кинутих
населених пунктів. Навіть за умов розташування останніх біля меж
30ти кілометрової зони відчуження;
— забороняється рибалка та мисливство.
Отже, враховуючи вище зазначене, візити в зону відчуження, на
наш погляд, можуть носити лише науковий характер, а не бути міс
цем туристичної індустрії.
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ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ
НА МОТИВАЦІЮ В ТУРИЗМІ
О. В. Пакуш,
ІІІ курс, група Трз 3.1, спеціальність «Туризм»,
факультет соціально"рекреаційних технологій та реабілітації
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: С. І. Шепелюк,
викладач кафедри «Туризм»

Сучасний етап туристичної індустрії характеризується бурхли
вим розвитком. Кількість бажаючих подорожувати з кожним роком
збільшується, туристи, відвідуючи ту чи іншу країну, мотивуються
різними переконаннями. Одні подорожують для збагачення свого
культурного рівня, інші з метою покращення стану здоров’я, проте
більш заради відпочинку, розваг, зміни звичних обставин життя.
Розвиток туризму, в цілому, залежить від комплексу умов: при
родногеографічних, історикополітичних, соціальноекономічних,
демографічних, що склалися у суспільстві і факторів, які їх визна
чають. Фактор у туризмі — це момент, суттєва обставина туристської
практики.
Усе різноманіття факторів, які впливають на споживачів турис
тичних послуг, можна розділити на дві групи:
— зовнішні спонукальні фактори;
— особистісні фактори.
Серед факторів середовища виділяють такі як: економічні; полі
тичні; культурні; соціальні. Економічні і політичні фактори більше
впливають на всі інші фактори (соціальні, культурні), ніж на пове
дінку споживача. Проте не можна ігнорувати той факт, що загальне
становище з розвитком продуктивних сил і виробничих відносин
у суспільстві впливає на поведінку споживача на ринку.
Визначальними є внутрішні фактори розвитку ринку туристич
них послуг. Серед яких — природногеоргафічні особливості й клі
матичні умови країни, економічна ситуація в країні, внутрішня
політика в країні, суспільний лад, рівень розвитку продуктивних сил,
можливість отримання пільг і знижок та туристичні послуги за ра
хунок держави й громадських організацій, стан розвитку туристичної
інфраструктури, транспортних мереж, рівень життя в суспільстві,
освітній та культурний рівень населення.
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Сукупність факторів визначає виникнення і характер поведін
кових особливостей споживачів туристичних послуг, які можуть бути
виражені такими показниками, як:
— частотність туризму;
— переваги у виборі туристичного центру і географія туризму;
— форма організації туру, якому віддається перевага;
— уявлення туриста про ціну туру;
— уявлення про торгову марку тур фірми;
— комунікативна поведінка туриста;
— роль зовнішніх подразників в процесі ухвалення рішення щодо
придбання туру.
Ще одним видом факторів, що впливають на розвиток ринку
туристичних послуг є особистісноповедінкові фактори. Слід зазна
чити, що серед всіх факторів, що впливають на розвиток туризму,
особистісноповедінкові фактори відіграють провідну роль в сучас
ному світі. Вони складаються з мотивів, які забезпечують бажання
споживачі подорожувати, при цьому відповідати вимогам туриста.
Мотиви також визначають і типом особистості туриста: вік, освіта,
соціальна приналежність, менталітет, віросповідання, дохід, сімейний
стан. Також виділяють анти мотиви — бар’єри, які перешкоджають
подорожі. До їх числа варто віднести вартість тур продукту, дефіцит
часу, обмеження по здоров’ю, страх і безпеку.
Мотиви туриста формуються його потребами. Споживач прагне
задовольнити самі різноманітні потреби. Окремі з них стають настіль
ки актуальними, що мотивують (спонукають) його шукати шляхи
й способи їхнього задоволення. Задоволення потреби знімає в особис
тості напругу, але потім виникають нові потреби — і так без кінця.
Спрощено цей процес може бути представлений у вигляді п’яти
стадій: виникнення потреби, пошук шляхів її задоволення, визна
чення напрямків дії, здійснення дії, задоволення потреби.
Звідси випливають і складності для туристичного підприємства —
необхідно не тільки передбачити чинники, що впливають на дії спо
живача, але і визначити вагомість кожного з мотивів.
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ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛАНДШАФТІВ
МЕТОДАМИ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ
І. В. Пилипчук, І. С. Пантелеймонюк,
І курс, група Тр"11, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. тел. (0322) 78"00"43
В. К. Терлецький, канд. біол. наук,
доцент, науковий керівник

У Волинській області є чимало перспективних для організації
рекреаційної діяльності об’єктів, які не мають обґрунтування їх са
нітарного стану, а тому їх використання в рекреаційних цілях сум
нівне. Оцінка перспективності використання подібних рекреаційних
ресурсів може бути виконана на рекогносцирувальному рівні шляхом
ліхоноіндикації. Ліхеноіндикація використовується в екологічному
моніторинзі для оцінки стану забруднення повітря.
Нами виконана бонітетувальна оцінка санітарнозахисної зони
(СЗЗ) Луцького меланжевого комбінату, що на північносхідній
околиці Луцька. Ліхенологічне обстеження насаджень проводили
у лютомуберезні поточного року на площі 5 га. Ліхенодіагностику
здійснювали на основі візуального обстеження насаджень. Всю те
риторію поділили на 5 зон:
1 — зона без забруднення, де заселення лишайниками інтенсивне
(понад 50% проективного покриття);
2 — зона слабкого забруднення з локалізованими колоніями ли
шайників (до 50% проективного покриття);
3 — зона середнього забруднення з окремими колоніями ли
шайників (10–20% проективного покриття);
4 — зона сильного забруднення з випадковими поселеннями
лишайників;
5 — лишайникова пустеля, де немає цих рослин.
На основі проведено обстеження склали схему поширення заб
руднень повітря на території СЗЗ. На означеній території виявили
різні за рівнем забруднення повітря території, що дало можливість
встановити декілька джерел забруднення: промислові об’єкти ком
бінату та місцеві автотраси. Однак наявність кількох джерел забруд
нення не створила екстремальних умов забруднення повітря в ме
жах СЗЗ. Зокрема, нами не виявлено тут так званої «лишайникової
пустелі», де ці рослини були б відсутні повністю.
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Найбільш небезпечною виявилась площа, що прилягає до авто
стради (4 зона), яка складає близько 28% території СЗЗ. Площа, яка
прилягає до самого комбінату, відзначається меншим рівнем забруд
нення (3 зона — 16% території СЗЗ). На нашу думку, це пояснюється
різким спадом промислового виробництва на комбінаті протягом
останніх 20 років, що позначилось на зменшенні шкідливих викидів
у повітря. Центральна та східна частини території СЗЗ не мають ознак
забруднення повітря (28%) або низький рівень показника (38%).
Одночасно встановили також активізацію поширення напівпа
разита омели білої (Viscum album) в зонах середнього і сильного
рівнів забруднення території СЗЗ. За таких умов омела здатна ство
рити популяцію в межах 47±8 особин на кожну консорцію. Ак
тивізація популяції омели відмічена в останні декілька років, що ми
пояснюємо загальним погіршенням екологічної ситуації вмісті.
Якщо провести онтогенетичний аналіз лишайників, цей висновок
можна підтвердити. Тому наступним етапом ліхенологічного обсте
ження території СЗЗ намічено зробити саме онтогенетичний аналіз
місцевих популяцій лишайників.
Висновок: шляхом ліхеноіндикації можна в короткий час і без
будьяких матеріальних затрат визначити рекогносцирувально стан
забруднення повітря на території найрізноманітніших природних
ландшафтів, призначених для рекреації. Вони можуть бути підста
вою для складання рекомендацій щодо локалізації реабілітаційних
заходів і відповідних рекреаційних програм.

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КАРПАТ
Г. М. Савран,
група ЗЕК"61,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
Київська філія, к. тел. (093) 519"63"36
І. В. Кураєва, д"р геол. наук, науковий керівник

Антропогенні зміни в межах Карпатського регіону значно зрос
ли в останні десятиліття. Маючи багатий природноресурсний по
тенціал, довкілля Карпатського регіону перебуває під постійним
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техногенним впливом, особливо гірничовидобувного характеру.
Тому техногенно змінюється навколишнє середовище. Геологічний
компонент також виконує роль накопичувача практично всіх ви
кидів в навколишнє середовище.
За результатами комплексних екологічних досліджень теоретично
обгрунтовані та розроблені методики оцінки екологічного стану нав
колишнього середовища та розроблені заходи екологічно безпечного
використання навколишнього середовища (на прикладі Волинсь
кого району Карпатського регіону).
Розроблені методичні принципи оцінки екологічних змін нав
колишнього середовища територій адміністративних районів Кар
патського регіону; на основі комплексного аналізу природних та
техногенних факторів розвитку навколишнього середовища маємо
оцінку його екологічного стану та тенденцій змін довкілля тери
торії Волинського району, визначені основні ареали техногенного
забруднення.
Запропонована комплексна система спостережень динаміки змін
навколишнього середовища території Долинського району, яка фор
мується з об’єктивних мереж моніторингу в зонах впливу підпри
ємствзабрудників.
Розроблений проект комплексного рекреаційного освоєння
території Долинського району.
Вперше на території району проведено обґрунтування інженер
ногеологічних та гідрологічних умов будівництва малих гідроенер
гетичних споруд.
Запропонований метод оцінки екологічного стану та система
спостережень навколишнього середовища можуть бути використані
в програмах дій з охорони довкілля для відповідних природоохо
ронних структур господарського управління.
Екологогеологічні роботи як складова частина екологічних до
сліджень особливо актуальні в районах високої концентрації гірни
човидобувних робіт.
Було зроблено спробу комплексно оцінити екологічний стан
навколишнього середовища Долинського району, на цій базі науко
во обґрунтувати та розробити методику оцінки екологічного стану
навколишнього середовища в межах адміністративних районів
Карпатського регіону, де поєднуються активна господарська діяль
ність і єдині в Україні гірські природні ландшафти з багатими рек
реаційними ресурсами.
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В роботі показано, що в природному розвитку навколишнє се
редовище підлягає впливу зональнокліматичних,екзодинамічних
та інших умов і факторів, протікання яких змінює його екологічний
стан. Серед найважливіших — тектонічні умови, літологічний склад
корінних і четвертинних відкладів, розчленування рельєфу, крутиз
на схилів та характер рослинного покриву. В результаті їх взаємодії
з зональнокліматичними факторами в межах території Долинсь
кого району сформувалось геологічне середовище типу Передкар
патського прогину і типу Скибових Карпат.

ЗАБРУДНЕННЯ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ
БУЗЬКОГО ЛИМАНУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
Т. М. Семенюк,
VІІ курс, група ЗЕК"61,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
І. В. Кураєва, д"р. геол. наук, науковий керівник

Практично всі поверхневі водні ресурси України зазнають заб
руднення, виснаження і деградації. У районах розміщення потуж
них промислових і сільськогосподарських комплексів відбувається
накопичення продуктів техногенної діяльності, зокрема, важких
металів у компонентах водних екосистем — донних відкладах, зави
сях, гідробіонатах.
Основна частина забруднюючих речовин у водних екосистемах
осідає з води, внаслідок чого донні відклади часто містять їх високі
концентрації, водночас, їх концентрація у воді може і не бути
підвищеною. Проте оцінка екологічного стану водних об’єктів, як
правило, базується на визначення вмісту забруднювачів саме у воді.
Зважаючи на це, визначення закономірностей просторового роз
поділу, формоутворення і міграції важких металів у компонентах
екосистеми Бузького лиману, комплексна оцінка екологічної без
пеки водного об’єкту є важливими та актуальним питанням.
В межах Бузького лиману було проведено комплексне еколого
геохімічне дослідження, вивчено просторовий розподіл важких ме
талів у біотичних та абіотичних компонентах, побудовано карти
забруднення з використанням ГІСтехнологій. Також було визначено
форми перебування важких металів у донних відкладах і придонній
воді Бузького лиману.
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За геохімічними критеріями у донних відкладах акваторії Бузько
го лиману виділена техногенна асоціація важких металів: Сu (10,6),
Рb(10,1), Мn (5,3), Zn (4,8), Ni (3,4). За санітарногігієнічними кри
теріями небезпека забруднення зменшується в ряду: Сu (4,82),
Ni (2,73), Zn (2,11), Мn (1,77), Pb (1,19), Cr (0,79). Міграційна
здатність важких металів у донних відкладах Бузького лиману зростає
в ряду: Pb<Fe<Cr<Ni<Cu<Zn<Mn. Високомолекулярні органічні
речовини природного походження виконують провідну роль у фік
сації міді та нікелю в донних відкладах, більш ніж на 90% зв’язаних
у гумінові комплекси, меншою мірою — Сr (30%). Міграційна здат
ність цинку, заліза і марганцю визначається неорганічними формами.
Забруднення донних відкладів важкими металами, локалізоване
в зонах впливу техногенних об’єктів, визначає забруднення поверх
невих вод і гідробіонтів до надзвичайно високих рівнів та розвиток
катастрофічної екологічної ситуації, що дає підстави для віднесен
ня біогеосистеми Бузького лиману до зони екологічного лиха. Еко
логічна небезпека забруднення риб сімейства бичкових збільшуєть
ся в ряду: Zn<Сu<Сr<Nі<Fe<Рb<Мn.
Одержані результати дають уявлення про якісний, кількісний
склад і просторовий розподіл важких металів у компонентах екосис
теми Бузького лиману та можуть слугувати основою для розроблен
ня заходів щодо мінімізації техногенного навантаження. Виявлен
ня та картографування зон підвищеної концентрації забруднювачів
у донних відкладах є базовими для розроблення практичних реко
мендацій щодо локалізації екологічних ризиків.
У магістерській роботі висвітлено актуальну наукову проблему
екологічної безпеки морських естуарій в умовах техногенного на
вантаження. На основі експериментальних даних визначено зако
номірності формування просторового розподілу Zn, Рb, Сu, Сr, Fe,
Мn, Ni, особливості формоутворення, водної міграції та біологічної
доступності важких металів у донних відкладах, придонних та пове
рхневих шарах води, наведено оцінку екологічної безпеки біогео
системи Бузького лиману.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГЕПАТИТ
У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
С. В. Сербіненко,
6 курс, група ЗМБВ 61,
спеціальність «Мікробіологія і вірусологія»
Т. І. Тугай,
канд. біол. наук, доцент, науковий керівник

Нами було досліджено дані про захворюваність на вірусний ге
патит В серед дітей і підлітків віком до 15 років по Києву за останні
п’ять років. Серед цих хворих ми визначили кількість хворих різної
ступені тяжкості. кількість хворих починаючи з 2006 по 2009 рік змен
шувалась,а в 2010 порівняно з 2009 роком зросла майже в три рази.
Але якщо порівнювати 2006 рік з 2010 роком то захворюваність
знизилась в 2,5 рази.
Було досліджено співвідношення між різними станами тяжкості
захворювання серед дитячого населення м. Києва в період з 2006 р.
по 2010 р. Встановлено, що легкий ступінь хвороби був найменшим
до 8% у дітей в 2006 році, а в період з 2007 по 2010рр. суттєво підви
щився і складав 20–30%. Середньотяжкий стан захворювання
у дітей був найвищим у 2006 р. і 2010 р. і складав відповідно 85% та
75%, а в період з 2007 по 2009 рр. — був дещо нижче 55–62%, проте
в ці роки збільшувався тяжкий ступінь прояву хвороби.
Нами було проаналізовано частоту захворювання на гепатит В се
ред 100 хворих дітей різних вікових груп дитячої лікарні № 2 м. Києва
в 2010 р.
Було показано, що серед дітей віком до 3 років захворювання не
виявлено, а у дітей з 4–5 років складало 5%.
Серед дітей віком 6–12 років захворювання на гепатит В скла
дало 18–21%. Найвища захворюваність виявлена у групі дітей віком
з 13 до 15 років, вона була практично вдвічі вища за таку для групи
6–12 років і в 10 вища порівняно з групою дітей 4–5 років.
В подальшій роботі нами було проведено аналіз частоти захво
рюваності дітей різних вікових груп в залежності від ступеню прояву
хвороби.
Легкий ступінь хвороби не виявлено у дітей до 3 років. А серед
старших вікових груп виявлена неочікувана залежність частоти за
хворювання від віку. Найменша була у старшій з досліджуваних
вікових груп — 13–15 років і складала 9%, а потім збільшувалася зі
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зменшенням віку дітей і була максимальною у віковій групі 4–5 ро
ків і складала 45%.
Середньотяжкий ступінь хвороби також не виявлено у дітей до
3 років.
На відміну від легкого, частота середньотяжкого степеню захво
рювання серед дітей старше 3 років дуже висока. Вона зростала зі
збільшенням віку дітей від 45% у 4–5 річних до 70% у 13–15 річних.
Слід зазначити, що серед дітей віком до 6 років не виявлено важ
кого ступеню захворювання. Проте серед дітей віком від 6 до 15 років
такий тяжкий ступень захворювання досить часто і складає 11–14%.
Таким чином, легкий ступінь захворювання найбільш часто ви
являли у віковій групі 4–5 років, а середньотяжкий і тяжкий у дітей
віком 6–15 років.
Тому в теперішній час найважливішим завданням залишається
проведення вакцинопрофілактики гепатиту В дітям, особливо в ві
ці старше 3 років.
Представляло інтерес також дослідити частоту захворюваності
серед дітей різних вікових груп, які були в контакті з вже захво
рівшими. Досліджувалось 50 хворих дітей віком від 6 до 15 років —
і 50 дітей, відповідного віку, які були з ними в контакті.
Було встановлено, що серед дітей віком від 6–8 років, які були
в контакті з хворими також віку, захворіло 33%. Серед дітей віком
9–12 років — 30%. Найбільша кількість захворівши дітей, які були
в контакті з хворими, виявлено у віковій групі — 13–15 років — 42%.
Таким чином, нами показано, що серед дітей, що були в контакті
з хворими, захворюваність складала від 30% до 42%. Тому особли
вого значення набуває вчасне звернення цієї групи дітей для прове
дення діагностики щодо наявності збудника захворювання на гепа
тит В, тобто проведення відповідних серологічних та біохімічних
тестів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗАХВОРЮВАННЯ ДИФТЕРІЄЮ
МЕШКАНЦІВ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
О. В. Сербіненко,
6 курс, група ЗМБВ 61,
спеціальність «Мікробіологія і вірусологія»
Т. І. Тугай,
канд. біол. наук, доцент, науковий керівник

Проаналізуваши захворюваність в Україні за останні три роки
можна сказати, що не зважаючи на зменшення кількості випадків
захворювання на дифтерію фіксуються смертність навіть серед хво
рих дітей. Аналіз багаторічних показників свідчить про стабілізацію
епідпроцесу по захворюваності на дифтерію. Але не слід забувати,
що аналіз захворюваності в залежності від стану щепленості пока
зав, що серед захворілих на дифтерію осіб 20% — не щеплених, 5% —
отримали лише 1–2 дози, 10% не ревакциновані (останню дозу
отримали більше 10 років тому), а 58% отримали щеплення згідно
з Календарем; у 7% хворих щеплювальний анамнез невідомий. Був
проведений аналіз взаємозв’язку вакцинації та захворюваності
дифтерією в Дарницькому рні м. Києва залежно від віку мешкан
ців. Як було встановлено у віковій групі до 15 років протягом 2002,
2004–2008, спостерігається вакцинація на рівні 90–95%, а в 2003
і 2009 р. — знизилась до 60% і 70% відповідно. Випадків захворюван
ня на дифтерію в ці роки не було виявлено. Можливо вакцинація
у цій віковій групі проведена з дотриманням усіх норм. Проте, зни
ження вакцинації представників цієї групи у останні роки може бути
потенційною загрозою збільшення захворюваності в наступні роки
як для цієї вікової так і для наступної вікової групи — підлітків, в яку
вони перейдуть. Незважаючи на те, що у віковій групі 15–19 років
вакцинація зберігається на рівні 85–95% протягом 2002–2008 рр.,
тобто 7 років, проте випадки захворювання на дифтерію були вияв
лені в п’яти з досліджених років, з максимальним рівнем захворю
ваності в 2002–2003 та 2007 роках. Такі спалахи захворювання, на
нашу думку, можуть бути пов’язані з пониженим імунітетом захво
рівши чи з порушеннями в схемі вакцинації. В 2009 році рівень вак
цинацій суттєво знизився і складав 70%. Таке зниження може бути
небезпечним і призводити до спалаху захворюваності в наступні
роки. У групі віком від 20 років вакцинація складала 90–95% про
тягом 2002–2008 рр., незважаючи на це, у 2002–2004 роках виявлені
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випадки захворювання на дифтерію, а максимальний рівень захво
рюваності у цієї вікової групи був в 2007 році.
Такі спалахи захворювання, на нашу думку, можуть бути
пов’язані з пониженим імунітетом захворівши чи з порушеннями
в схемі вакцинації. Слід зазначити, що і у цієї вікової групи рівень
вакцинації знизився в 2009 до 70%, що несе потенційну загрозу під
вищення захворюваності в подальшому.
Отримані нами результати, які стосуються періоду від 2002 до
2009 років, свідчать, що у віковій групі до 15 років протягом 2002,
2004–2008, спостерігалась вакцинація на рівні 90–95%, незважаю
чи на те, що в 2003 і 2009 знизилась 60% і 70% відповідно, випадків
захворювання не виявлено.
У вікові групі від 15–19 років вакцинація зберігалась на рівні
85–95% в залежності від року і тільки у 2009 знизилась до 70%. У ці
групі вже трапляються випадки спалаху на дифтерію, зокрема у 2002,
2003 та 2007 роках.
У групі віком від 20 років вакцинація 90–95%,а в 2009 знизилась
до 70%. Тут спостерігається захворюваність у 2002–2004 роках, а також
спалах 2007 році.
Підсумовуючи отримані дані, слід зазначити, що тільки у віко
вій групі до 15 років не виявлено захворювання на дифтерію, а віко
вих групах від 15 років і старше з дослідженого періоду в більшості
років виявлено випадки захворювання, максимальна кількість яких
припадала на 2002, 2003, 2007. Таким чином, наявність вакцинації
у певний період часу не завжди є 100% запобіжним заходом щодо
захворювання на дифтерію.

ЕТИЧНИЙ СЕНС ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
О. В. Сіянчук,
І курс, група ВС"12,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Тернопільська філія, к. тел. (096) 841"84"69
Науковий керівник: О. М. Кибалюк, викладач

У другій половині ХХ століття людство натрапило на проблеми,
від вирішення яких залежить подальший соціальний прогрес, доля
цивілізації. Ці проблеми отримали назву глобальних. Визначаль
ною особливістю цих проблем є їх комплексність, системність та
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загальний характер, зумовлені зростаючою єдністю сучасного світу,
тенденціями до посилення взаємозв’язку і взаємозалежності існую
чих економічних і політичних структур.
Однією з глобальних проблем є соціальноекологічна, що зумов
лена дальшим погіршенням природного середовища проживання
людей. З особливою гостротою постає необхідність здійснення за
ходів для поліпшення атмосфери, гармонійного розвитку живої
і неживої природи, раціонального використання природного по
тенціалу планети.
Розмірковуючи над причинами глобальних проблем, учені вка
зують, передусім, на всесвітню спільність людей. Її забезпечують
глибинні економічні зв’язки, сталі політичні, культурні контакти,
новітні засоби масової комунікації. За умов, коли планета Земля стає
єдиним домом людства, багато суперечностей, конфліктів, проблем
виходять за локальні рамки й набирають глобального загальносві
тового характеру.
Але річ не тільки в цьому. Нині активноперетворюючу діяльність
людини за могутністю й наслідками — як творчими, так і руйнівни
ми — можна прирівняти з дією найбільш грізних сил природи. Вихід
з цього становища полягає в радикальній зміні характеру виробни
чої діяльності людини, її способу життя та свідомості.
Роль природи у всіх напрямках діяльності сучасного людства до
сить значна і постійно підвищується. Суперечливий взаємозв’язок
суспільства і природи полягає передусім у тому, що поступово збіль
шуючи владу над природою, суспільство водночас потрапляє у все
більшу залежність від неї як джерела задоволення потреб людей і са
мого виробництва. Нині на перший план вийшла екологічна проб
лема, суть якої полягає у глобальній зміні природного середовища
існування людства у швидкому зменшенні його ресурсів, у послаб
ленні відновних процесів у природі. Вчені вважають, що ніколи ще
не було такого гігантського розриву між масштабами проблеми і на
шими можливостями її вивчення.
У природі існують закони, які регулюють чисельність живих істот,
їх стосунки. Внаслідок своїх родових особливостей людина більш
гнучка та пристосована істота, ніж інші, здатна обживати практично
будьякий район землі. Якщо оцінювати людину з погляду біології —
це агресивний, небезпечний для природи, за своїм визначенням, вид.
Це означає, що людина небезпечна і для самої себе. Проте такий
аспект визначає проблему лише у загальних рисах.
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У розробці нових стратегій цивілізаційного розвитку стикаються
два підходи. Перший з них зорієнтований на збереження людства
і пошук балансу його відношень з природним середовищем. Мова
йде про нову етику, про відповідальність перед природою, про те, що
ми не повинні зі зверхністю ставитися до тварин і рослин, а маємо
сприймати себе як частину біосфери. Другий підхід, що є доміную
чим у сучасному соціальному розвитку, це стара стратегія зміни світу
у розширюваних масштабах, націленість на постійне оновлення пред
метного середовища. Поєднання екологічної етики, нового ставлен
ня до природи из тенденціями сучасного науковотехнологічного
розвитку потребує розробки нових світоглядних орієнтирів, які узго
джуються з ідеями ненасильницьких стратегій діяльності.
Отже, узагальнення, аналіз результатів дослідження впливу люди
ни на довкілля спонукає до інтенсивного розвитку спеціальну галузь
теорії моралі — екологічну етику, вона попереджає про небезпеку
руйнації «зовнішньої» природи для «внутрішньої» природи — орга
нізму людини, виступає теоретичною базою для екологічного руху
і виховання екологічного мислення. Екологічна безпека — важлива
умова здійснення права людини на життя й здоров’я.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
БАКТЕРІАЛЬНОГО ЦЕНОЗУ
У ДІТЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ
О. В. Тимчик,
канд. біол. наук, доцент, тел. (097) 599"10"83,
Київський університет імені Б. Грінченка

Нормальна мікрофлора становить сукупність мікробіоценозів,
що характеризуються певним складом і займають певний біотоп
в організмі людини. Дослідження кишкової екологічної системи
свідчить про існування складної розгалуженої системи кооперації між
популяціями мікроорганізмів, що населяють кишечник. Нормальна
мікрофлора здорової людини виступає як єдине ціле, що узгоджено
працює в інтересах усієї системи організму хазяїна, у якому вона
локалізована. Сукупність усіх мікробіоценозів людини варто розгля
дати як своєрідний екстракорпоральний орган, кількість клітин
у якому в десяткисотні разів перевищує загальну кількість еука
ріотичних клітин усіх тканин і органів. Нормофлора є чутливим
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індикатором фізіологічного стану макроорганізму при впливі на
нього різних факторів. Для підтримання мікробної екології людини
на оптимальному рівні найбільш вивченим і практично реалізова
ним напрямом у даний час є використання мікробних препаратів
на основі живих організмів — представників нормальної мікрофло
ри шлунковокишкового тракту людини.
Сучасні епідеміологічні дослідження засвідчують, що майже 90%
населення земної кулі мають порушення у складі мікрофлори, що
становить основу мікроекології організму. Серед мікроорганізмів,
що заселяють травну систему, розрізняють захисну, сапрофітну, умов
нопатогенну та патогенну флору. Нормальна кишкова флора вкрай
необхідна для життєдіяльності людини, оскільки вона забезпечує
колонізаційну резистентність шлунковокишкового тракту, сприяє
формуванню імунобіологічної реактивності організму, справляє по
зитивний вплив на формування слизової оболонки й інших структур
кишечнику, бере участь у синтезі вітамінів, пригнічує токсичність
деяких мікроорганізмів, руйнує алергени, виробляє речовини анти
біотичного характеру. Кількісні та якісні зміни нормальної кишкової
флори, порушення антагоністичних функцій та інших біологічних
властивостей, а також розмноження умовнопатогенних ентеро
бактерій, що при нормальному біоценозі відсутні або становлять
незначну кількість, об’єднують терміном «дизбактеріоз». За сучас
ними даними дизбактеріоз вважають вторинним за генезом станом,
однак його наявність часто є основою для розвитку патологічних
станів, і не лише з боку кишечнику.
Метою даної роботи було вивчити вивчення особливостей мік
робної колонізації кишечнику та клінічного стану новонароджених
в акушерських стаціонарах з режимом відстроченого сумісного пере
бування матері та дитини а також вивчення особливостей мікро
біоценозу кишківника вагітних жінок групи ризику та дослідження
їх впливу на процеси адаптації, мікробної колонізації і розвиток
інфекційнозапальних захворювань у дітей першого місяця життя.
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АНАЛІЗ І ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ
ТА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
О. Д. Шатун,
ІV курс, група ПР"41, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: А. О. Тропіна, старший викладач

Метою даного дослідження є попередження виробничого трав
матизму та профзахворюваності робітників на основі аналізу при
чин виникнення нещасних випадків на виробництвах та заходів
щодо профілактики травматизму.
Науковотехнічний прогрес призвів до інтенсивного зростання
обсягів виробництва з одночасним ускладненням технологічних
процесів і засобів праці. Все це в свою чергу викликало зміни умов
праці. Поряд з удосконаленням технологій, автоматизацією про
цесів, використанням робото технічних комплексів і застосуванням
інших напрямків, що полегшують працю, практично на кожному
робочому місці існують негативні фактори, що створюють загрозу
для здоров’я, а в деяких випадках і для життя працюючої людини.
Причому, розробка сучасних технологій, створення нових чи удос
коналення вже існуючих об’єктів часто викликає нові або підвищує
вже існуючі небезпечні виробничі фактори. Формування виробни
чих негативних факторів обумовлюється особливостями трудової
діяльності людини, порушенням нормальних умов праці, особливос
тями технологічних процесів, а також порушенням технологічних
режимів процесу виробництва. Внаслідок цього в процесі праці на
організм працівників впливають різні виробничі фактори, що нега
тивно позначаються на здоров’ї людини. В результаті їхньої дії можуть
виникати професійні захворювання або ж виробничий травматизм.
Людство впоралося з війнами, епідеміями, знайшло способи бо
ротьби з багатьма захворюваннями, шукає шляхи продовження жит
тя, але до цього часу не знайшло способу надійно захищати людину,
її здоров’я під час виконання повсякденних робочих обов’язків.
Слід зазначити, що цілком безпечних умов праці, на жаль, не
існує. Кожного дня робітники стикаються з негативними фактора
ми виробництва, що несуть загрозу їхньому здоров’ю та життю.
Основна робота у питаннях профілактики виробничого травма
тизму покладається на страхових експертів. Сьогодні найголовнішим
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їхнім завданням є проведення профілактичних заходів, спрямова
них на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів,
запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним
захворюванням, зумовленим умовами праці. Важливу роль у запобі
ганні травматизму відіграє правильна організація обліку виробни
чого травматизму, а також реєстрація й аналіз його причин. Суттєве
значення у зниженні травматизму має раціональне влаштування об
ладнання, правильна організація праці, робочого місця, справність
обладнання та інструментів. Запобіганню травмам в умовах вироб
ництва великою мірою сприяє дотримання відповідних санітарних
правил, особливо правил раціонального освітлення. Важливим
є також застосування засобів індивідуального захисту.
Велике значення має санітарнотехнічний інструктаж, що пе
редбачає вивчення правильних прийомів праці. Робітника можна
допустити до роботи лише після ознайомлення з правилами техніки
безпеки. За дотриманням цих правил має здійснюватися щоденний
технічний нагляд. Важлива роль у зниженні травматизму, макси
мальному прискоренні відновлення здоров’я і працездатності потер
пілих від виробничих травм і запобіганні ускладненням та інвалідності
належить правильній організації медикосанітарного обслуговування
робітників.
Зрозуміло, що стовідсотково гарантувати безпечну працю не
можливо. Та якщо ми вважаємо себе цивілізованим суспільством, то
зобов’язані звести до мінімуму ступінь ризику, максимально гаран
тувати безпеку праці на виробництві. Керівники підприємств, установ
та організацій повинні спрямувати зусилля на виконання соціально
важливого завдання — збереження життя та здоров’я людей. Пра
целюбність і високий професіоналізм кожного з нас буде запору
кою подальшого розквіту держави та власного добробуту.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
С. В. Шиш,
група ЕК"51, факультет біомедичних технологій,
І. В. Кураєва,
д"р геол. наук, ст. наук. сп., науковий керівник

Кожен майбутній економіст, спеціаліст народного господарства,
кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлен
ня про особливості сучасного екологічного стану довкілля, а також
про основні напрямки державної політики у галузі його охорони,
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної без
пеки держави.
Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолют
но новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно
пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів при
родокористування. Новим в цій проблемі є тісний взаємозв’язок між
державою, природою та людиною, який базується на законодавчих,
організаційнотехнічних рішеннях. Ця проблема на сучасному етапі
є дуже гострою. Вона була сформована протягом двох століть і нині
набула свого критичного значення. Тому існує об’єктивна необхід
ність втручання держави в природноекологічну сферу з метою до
сягнення збалансованого стану, держава також повинна закласти
основи глобального екологоекономічного партнерства між суб’єкта
ми підприємництва, між іноземними партнерами, на рівні плане
тарного співробітництва заради виживання і подальшого розвитку
України, а також всієї цивілізації.
Україна повинна намагатися відповідним чином реагувати на
суспільні проблеми і підтримувати прогресивні світові ініціативи та
рішення: вступати у різні міжнародні союзи, товариства, підписува
ти угоди. Наприклад такі як підписала в РіодеЖанейро 1992 року
«Порядок денний на XXI століття» і Конвенцію про охорону біоло
гічного різноманіття. Сьогодні, на межі третього тисячоліття, Україна
намагаєтся стати державою, надійним партнером щодо вирішення
глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому
співтоваристві. Багатий природноресурсний потенціал, високоосві
чене населення, розвинуті індустрія та інфраструктура створюють
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всі необхідні передумови для впровадження в Україні вимог даної
Конвенції.
Як свідчить досвід, проводити ефективну політику невиснаж
ливого розвитку в державі досить важко навіть за умов процвітаю
чої економіки. Тим складнішою виглядає ця проблема в Україні,
відновленій державі, яка переживає успадковану глибоку системну
кризу і змушена одночасно вирішувати безліч проблем: економіч
них, соціальних, екологічних.
Незважаючи на складний економічний стан, реалізація принци
пів збалансованого розвитку в Україні розпочалася майже одночасно
з проголошенням незалежності. З 1991 року економічні і екологічні
реформи в нашій країні спрямовані на досягнення компромісу між
виробничим і природним потенціалом, а згодом — на перехід до
гармонійного їх співіснування в інтересах людей. В основу форму
вання нової політики було покладено базовий принцип, згідно з яким
екологічна безпека держави стає важливим елементом і складовою
національної і глобальної безпеки.
Виходячи з цього в Україні розроблені «Основні напрями дер
жавної екологічної політики». Цей документ визначає не лише ме
ту та пріоритетні завдання охорони довкілля, але й механізми їх ре
алізації, напрями гармонізації та інтеграції екологічної політики
України в рамках процесу «Довкілля для Європи» та світовому еко
логічному процесі. Саме на підставі цього документу, що поєднує
стратегічні цілі з конкретними завданнями, розробляються програми
Уряду в галузі охорони довкілля та екологічної безпеки, а охорона
природи стала одним з основних пріоритетів молодої держави, оскіль
ки збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є осно
вою, яка забезпечує можливість будьякого природокористування
та розвитку суспільства.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЖІНКАМИ
С. Зубань,
6 курс, група ЗСР"61, Спеціальність «Соціальна робота»,
Інститут соціальних технологій, тел.: 068 1272875
Науковий керівник: В. Г. Кириленко, канд. психол. наук, доцент

Подружнє насильство як один з різновидів сімейного насильст
ва є однією з найпоширеніших соціальних проблем, справжні мас
штаби якої неможливо визначити. З часом, під впливом будьякого
виду подружнього насильства психологія жінки набуває певних не
гативних змін: «комплекс жертви», «набута безпорадність», «синд
ром побитої жінки».
Існує значна кількість теорій, які намагаються пояснити фе
номен подружнього насильства: соціокультурні, соціальнопсихо
логічні та індивідуальнопсихологічні теорії. В дослідженнях деяких
вчених (Платонови, МалкінаПих) були спроби виділити загальні
типові характеристики жінокжертв. Однак ці характеристики сто
сувались в більшій мірі соціального статусу та стратегій віктимної
поведінки жінок. Використаний в межах нашого дослідження інди
відуальнопсихологічний і віктимологічний підходи, акцентують
увагу саме на впливі індивідуальнопсихологічних особливостей
особистості жінкижертви на виникнення і динаміку насильниць
кого інциденту між подружжям. Це допоможе розробити комплекс
ні методи розв’язання проблеми насильства в сім’ї: методи впливу
на особистість насильника з одного боку, доповнити методами
корекції віктимної поведінки жінокжертв, а також сім’ї як ціліс
ного утворення. Розроблена нами соціальноекспериментальна
модель дослідження, дозволила отримати дані, що охоплюють різні
рівні прояву індивідуальнопсихологічних особливостей особистос
ті жінок. В основу всебічного дослідження особистості жінокжертв
насильства лягла концепція Л.М. Собчик, яка розуміє людину як
унікальну єдність і біологічного і соціального. Для реалізації дослі
дження ми використали набір психодіагностичних методик, який
дозволив визначити належність досліджуваних до певної групи (Ін
дивідуальнотипологічний опитувальник) і охопив різні рівні осо
бистості. За допомогою індивідуальнотипологічного опитуваль
ника ІТО, ми виявили загальні провідні тенденції притаманні усім
досліджуваним жінкам, це надмірна чутливість до впливів ото
чення, висока тривожність і емоційна нестабільність. Нам вдалось
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виділити два типи особистості жінок це сенситивноінтравертний і
тривожнолабільний екстравертний типи.
Проаналізувавши дані отримані за методиками ІТО та ДМО, ми
дійшли висновків, що особистість жінки, яка страждає від насильст
ва відзначається внутрішньою конфліктністю та суперечливістю.
Про це свідчить наявність полярних тенденцій за методикою ІТО:
тривожність — агресивність, сенситивність — спонтанність, а також
сполучення діаметрально протилежних типів міжособистісної взає
модії в актуальному і ідеальному образах «Я». Якщо у жінок пер
шого типу в актуальному «Я» досить чітко переважають конформні,
залежні тенденції, то у жінок другого типу наряду з покірливосо
ром’язливим і відповідальновеликодушним стилями взаємодії чітко
проступають неконфомні тенденції владнолідерського стилю по
ведінки. У ідеальному «Я» агресивність дещо змінює якісне забарв
лення із захисної реакції на приниження і залежність, на власне
тенденцію до самореалізації. Співставивши актуальний і ідеальний
«Я» образ жінок можна стверджувати, що вони готові піти на кон
флікт аби позбавитись від здійснюваного на них тиску, але влас
тивий їм песимізм, невпевненість, емоційна залежність від парт
нера, почуття провини, жертовність призводить до придушення
егоїстичних проявів. Почуття провини перевищує ті владноавто
ритарні прояви, які властиві жінкам на декларативному рівні, і поро
джує самозвинувачення і віру в міф, щодо причин побиття, ніби
виправдовуючи насильника. Жінки першої і другої груп різняться
за мотиваційною направленістю і виявом активності, але викорис
товують спільні деструктивні поведінкові стратегії.
Таким чином, ми зробили висновок, що факторами виникнення
і закріплення подружнього насильства пов’язаними з особливостями
особистості жінки, можна вважати досвід пережитого в дитинстві
насильства, економічну залежність від партнера та психологічні
особливості жінки, що виражаються її належністю до одного з виді
лених типів особистості, наявністю внутрішньоособистісного кон
флікту та використанням нею деструктивних стратегій поведінки.
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Н. М. Каімець
VI курс, група ЗСР"61, спеціальність «Соціальна робота»,
Інститут соціальних технологій
Науковий керівник: М. М. Ільєнко, д"р біол. наук, проф.

Мiнiстерство праці та соціальної політики України (Мiнпрацi Ук
раїни) є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого
спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Мiнiс
терство — провідний орган у системі центральних органів вико
навчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної політики у сфері
зайнятості, соціального захисту населення, соціального страху
вання, оплати, нормування, стимулювання, охорони i умов праці,
пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення,
соцiальнотрудових відносин та трудової мiграцiї.
З метою посилення економiчних реформ та активiзацiї соцiальної
полiтики Указом Президента України вiд 25 липня 1997 року було
створено Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України. Воно
стало правонаступником функцiй (прав i обов’язкiв) лiквiдованих
Мiнiстерства працi та Мiнiстерства соцiального захисту населення
України.
Miнпрацi України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та
Законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв
України, а також Положенням про Мiнiстерство працi та соцiальної
полiтики України. У межах своїх повноважень органiзовує вико
нання актiв законодавства, здiйснює систематичний контроль за їх
реалiзацiєю, узагальнює практику застосування законодавства з пи
тань, що належать до його компетенцiї, розробляє пропозицiї щодо
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить
їх на розгляд Президентовi України та Кабiнету Мiнiстрiв України.
Вирішення проблем, пов’язаних із функціонуванням соціально
го захисту, є прерогативою держави як у сталій, так і в трансфор
маційній економіці.
Термін «соціальний захист» в Україні вживається лише кілька
років. Він замінив термін «соціальне забезпечення», який зберігає
право на існування, проте характеризує дещо вужче поняття, ніж
соціальний захист.
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Природа, медицина,

Соціальний захист — це комплекс організаційноправових та еко
номічних заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена
суспільства в конкретних економічних умовах чи іншій ситуанії.
Організаційноправові заходи передбачають створення інститутів
соціального захисту і законів, які повинні керувати їх діяльністю,
економічні — формування механізмів перерозподілу доходів, тобто
стягнення податків та інших платежів і трансфертів. Отже, з пози
цій економіки, соціальний захист — це правила перерозподілу су
спільного багатства на користь людей, які тимчасово чи постійно
потребують особливої підтримки з боку суспільства: від багатих до
бідних, від здорових до хворих, від молодих до літніх.
Система соціального захисту — підсистема національної економі
ки, тобто явища, процеси, види діяльності та об’єкти, які пов’язані
з забезпеченням життєдіяльності суспільства, людини, задоволен
ням їхніх потреб, інтересів. Це систему принципів, методів,
законодавче встановлених державою соціальних гарантій, заходів
і закладів, які забезпечують оптимальні умови життя, задоволення
потреб населення. Соціальний захист створює гарантії допомоги на
випадок настання соціальних ризиків, яких може зазнати будьякий
громадянин упродовж життя: хвороба, інвалідність, травматизм,
старість, втрата годувальника, безробіття, міграція та ін. Охоплює
соціальне забезпечення, соціальне страхування і соціальну допо
могу (підтримку), сукупність дій, спрямованих на надання допо
моги під час життєвих криз. Реалізується державою через соціальну
політику.
Соціальна політика — діяльність держави щодо створення та
регулювання соціальноекономічних умов життя суспільства з ме
тою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних
наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціаль
ної справедливості та соціальнополітичної стабільності у країні.
Соціальне забезпечення є складовою системи соціального за
хисту і викопує функцію накопичення та розподілу коштів соціаль
ного захисту, призначених для соціальної допомоги, виплат по
соціальному страхуванню та ін. Соціальне забезпечення включає
пенсії та різні види допомоги (з тимчасової втрати працездатності,
по вагітності й пологах, по догляду за дитиною до 3 років, по до
гляду за хворою дитиною, на поховання, допомогу непрацездатним
особам, дохід яких менший від встановленої межі малозабезпе
ченості, тощо). Соціальне забезпечення передбачає також подання
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допомоги в натуральному вигляді (обслуговування інвалідів, людей
похилого віку у спеціалізованих установах — будинкахінтернатах
і вдома).
Важливою передумовою підвищення ефективності системи со
ціального захисту є здійснення розрахунків стосовно прогнозуван
ня витрат на виконання комплексу заходів у рамках цих програм та
оцінки результативності від їх запровадження. Для цього потрібна
розробка методологічних засад щодо контролю програм з соціаль
ного захисту з урахуванням їх спрямованості, адресності, рівня
реалізації та інших провідних характеристик.
Українська модель системи соціального захисту передбачає, на
самперед, необхідність забезпечення соціально гарантованого міні
муму задоволення потреб, створення належних умов для життя тих
хто цього потребує, і паралельно з тим створення передумов, аби
скоротити кількість тих, хто потребує допомоги. Це можливо шляхом
підвищення рівня соціальномедичного забезпечення, освітнього
рівня, покращення законодавчої бази, тощо. Але аби ефективно дія
ла система соціального захисту населення має бути на належному
рівні теоретикометодологічне обґрунтування.
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