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Медичні науки 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ  СТУДЕНТІВ ЯК 

ОДИН  З НАПРЯМКІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

 

Новицький О.О., Романюк О.Б., Веревкін О.О., 

Старші викладачі 

Львівський національний медичний  

університет ім.Данила Галицького 

м.Львів, Україна 

  

Актуальність. Обумовлена необхідністю розвитку фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи серед іноземних студентів для підвищення 

ефективності їх навчання та адаптації в нових умовах життя. 

Мета. Вивчення відношення іноземних студентів до занять фізичним 

вихованням і спортом та оцінка їх впливу на стан здоров'я, адаптації та 

ефективності навчання.  

Матеріали та методи. В опитуваннях та анкетуваннях прийняли участь 

іноземні студенти 1-2 курсів медичного, стоматологічного та фармацевтичного 

факультетів ЛНМУ ім. Данила Галицького.  

Результати. Фізичне виховання у ВНЗ проводиться протягом усього 

періоду навчання студентів і здійснюється в різноманітних формах, які 

взаємопов'язані, доповнюють один одного і являють собою єдиний процес 

фізичного виховання студентів. 

Анкетування студентів першого курсу було проведене нами на перших 

заняттях по фізичному вихованню з метою виявлення їх відношення до самого 

предмету та вивчення традицій і системи фізичного виховання, яка діє в країнах 

з яких прибули студенти  Результати первинного анкетування наступні: 38% 

студентів , що прийняли участь  у анкетуванні взагалі не змогли визначитися зі 

значенням фізичного виховання у їх житті, 54% студентів відповіли, що не 
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вважають предмет фізичне виховання важливим, і тільки 8% студентів оцінили 

фізичного виховання, як важливе та необхідне. Таким чином з'ясовано,  що 

більшість студентів першого курсу абсолютно не розуміють, що таке фізичне 

виховання, не розділяють поняття фізичне виховання і спорт. В таких країнах, 

як Ліван, Єгіпет, Нігерія, та інші фізична культура не займає важливе місце у 

суспільстві та сприймається, як другорядний предмет, який потрібен молоді 

тільки як засіб відпочинку.  

Анкетування іноземних студентів другого курсу показало значні зміни у 

відношенні до фізичного виховання і спорту у медичному університеті. 12%  

студентів вважають заняття фізичним вихованням і спортом в університеті 

необхідним, 65% - важливим та корисним не тільки для здоров'я та загального 

розвитку,17% студентів не визначилося зі своєю думкою, та лише 6% 

вважають, що фізичне виховання їм не потрібне. 

Окремо необхідно відмітити, що іноземні студенти медичного 

університету входять у склад університетських збірних команд з таких видів 

спорту, як бадмінтон, футбол, баскетбол, волейбол, плавання, бокс, легка 

атлетика, та стають призерами та переможцями регіональних змагань різного 

рівня.   

В ході досліджень виявлена позитивна динаміка росту зацікавленості 

іноземних студентів старших курсів до занять фізичним вихованням та спортом 

як на планових заняттях у вигляді елективного курсу, так і у різноманітних 

секціях у позаучбовий час.        

Студентів, які включені в систематичні заняття фізичною культурою і 

спортом і виявляють в них досить високу активність, виробляється певний 

стереотип режиму дня, підвищується впевненість поведінки, спостерігається 

розвиток «престижних» установок, високий життєвий тонус. У іноземних 

студентів, що займаються оздоровчою фізичною культурою та спортом 

протягом усього періоду навчання в медичному вузі, відзначається більш 

висока академічна успішність з інших дисциплін . 
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Висновки. Таким чином, отримані результаті досліджень свідчать про 

позитивну динаміку росту зацікавленості іноземних студентів медичного 

університету до предмету фізичне виховання. Заняття фізичною культурою і 

спортом стають дієвим засобом створення культурно-оздоровчого простору, що 

дозволяє іноземному студентові  самовизначитися, самоствердитися,  прийняти 

фізичну культуру як особисту цінність, усвідомити відповідальність за власне 

здоров'я, його збереження в процесі майбутньої професійної діяльності,   

впровадити отримані на заняттях з фізичного виховання та спорті навички та 

якості в роботу з майбутніми пацієнтами. 

Література: 
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УДК 616.314.165 +616.716.85]-002-08     Medical science 

 

TREATMENT OF APICAL PERIODONTITIS OF PERMANENT TEETH 

WITH IMMATURE ROOTS 

Pliska O., 

associate professor, 

Opanasenko O., 

                                                                         assistant of professor, 

Mozgova O., 

                                                                         assistant of professor, 

Department of Pediatric Dentistry and Prevention Diseases, Bogomolets 

National Medical Universitу 

Kiev,Ukraine 

The actual problem of pediatric dentistry is the high prevalence of apical 

periodontitis of permanent teeth with immature root and difficulty in the treatment of 

such teeth [1, с.1, 2, с.1, 3, с.1]. Odontogenic infections may be the cause of the 

development of general-somatic pathology [4, 5]. Endodontic use of materials based 

on calcium hydroxide or MTA has disadvantages [6, с.1, 7, с.1, 8, с.1, 9, с.1, 10, с.1]. 

Calcium hydroxide based materials dissolves relatively quickly in a humid 

environment, its hard to remove from the walls of the root canal, which worsens its 

permanent hermetic sealing, there is a high risk of a root fracture due to the effect of 

high pH. The use of MTA also has drawbacks - it is technically difficult to apply with 

a wide root aperture of the root canal. 

The use of materials based on hydroxyapatite is proposed, because of their 

properties - high biocompatibility and bioactivity [11, с.1]. 

Objective: To define the efficiency of material based on hydroxyapatite in the 

treatment of apical periodontitis in permanent teeth with immature root. 

Materials and methods. At the dispensary supervision 49 children 9-15 years 

old (52 teeth) were. Temporary long-term obturation of root canals was performed 

using a paste based on hydroxyapatite - "OK 015" (first stage). The proposed material 
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contains up to 15% of silicate-borate-sodium glass with a granule size of up to 160 

μm. The paste was prepared by kneading the metronidazole and granules "OK 015" 

to the cream-like consistency. Control of treatment was performed in a day, 2 weeks, 

1, 3, 6, 9, 12 months. Permanent sealing of the root canal was performed after 

apexification (second stage of treatment). 

Effectiveness of treatment were evaluated for such clinical symptoms as the 

absence or presence of pain after root canal obturation, edema and tenderness of the 

mucous membrane of the transitional fold, pain in the palpation of regional lymph 

nodes. X-ray criteria for evaluation were: apexification, or its absence, reduction or 

increase of the area of bone destruction and no change. 

Results. Among surveyed, apical periodontitis most often appeared at the age 

of 10 and 11 years - 24,5% and 20,4% - respectively. The most common form of 

periodontitis was chronic granulation (69.2% of teeth). 

In the early stages of the observation, in 7.7% of cases, a slight reaction from 

the tissues of periodontum was observed. They themselves disappeared within 1-2 

days  

After 3 months of treatment regeneration of the bone structure occurred in 

11.53% of cases (66,6% were teeth with a preliminary diagnosis - aggravation of 

chronic granulating apical periodontitis) , apexification - 23.1% (100% - the 

maxillary incisors).  

Six months later, positive dynamics of bone regeneration was observed in 

100% of children. X-ray reconstruction of bone tissue was confirmed in 41.3% of 

cases, apexification occurred in 60.9%. There was found a connection between the 

activity of the restoration of the structure of bone tissue, apexification and the nature 

of the course of periodontitis. Complete regeneration of bone in exacerbations of 

chronic granulating periodontitis occurred in 61.5% apexification - in 84.6%, chronic 

granulating periodontitis, 33.3% and 51% - respectively.  

After 9 months, bone regeneration was observed in 73.4% of cases, 

apexification - in 84.6% of teeth. After 12 months, the recovery of bone tissue 

occurred in 81% of observations, in 96% - apexification.  
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Thus, the most active processes of reparative osteogenesis and apexification took 

place at the time of 3-9 months. The faster rate of bone tissue regeneration and the 

formation of a mineralized barrier was revealed in cases of exacerbation of chronic 

apical periodontitis in the teeth of the upper jaw. The formation of a mineralized barrier 

is not always accompanied by a complete restoration of the structure of the periapical 

bone. 

Conclusion. The proposed method for the treatment of periodontitis of permanent 

teeth with immature root promotes reparative osteogenesis and apexification. 

Key words: hydroxyapatite, permanent teeth with immature root, apexification, 

treatment. 
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Актуальность темы. Воспаление продолжает оставаться одной из 

основных проблем современной теоретической и практической медицины. 

Особое значение имеет проблема затяжного – подострого и вторично 

хронического – и первично хронического воспаления, поскольку осложнения 

воспаления и необычные по течению воспалительные процессы, в том числе 

хронизация воспаления и первично хроническое воспаление, характеризуются 

утратой воспалительной реакцией своей эволюционно-биологической защитно-

приспособительной сущности и превращением ее в самостоятельный 

патогенный фактор [1, 2]. В то же время, острые воспалительные процессы 

чаще, чем раньше, принимают затяжное течение, и возрастает количество 

первично хронических воспалительных заболеваний, что, по-видимому, связано 

с ухудшением экологической ситуации и снижением общей и 

иммунологической реактивности под неблагоприятным воздействием факторов 

внешней среды [3, с. 25-43; 4, с. 12-16]. 

Клинические исследования, естественно, в основном базируются на 

изменениях иммунологических показателей периферической крови. Однако, 

первоочередной интерес представляют события в очаге воспаления и органах 

ИС, что возможно исследовать в основном экспериментально или 

патоморфологически. При этом относительно больше исследованы события в 

очаге воспаления, чем в органах иммунной системы. 

Цель исследования – сравнение морфофункционального состояния 

тимуса и селезенки при первично хроническом воспалении у крыс. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования 

выполнены на крысах-самцах  линии Wistar массой 180-200 г. Использовали 

минимально допустимое для статистической обработки и получения 

достоверных результатов общепринятое количество животных (по 6 на группу), 

а также минимально достаточное для достижения цели и решения задач 

исследования количество экспериментальных групп, т.е. общее количество 

животных. 

В качестве материала для исследований использовали ткани тимуса и 
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селезенки. 

Воспроизведение воспаления. Первично хроническое неиммунное 

воспаление (гранулематозное) вызывали введением в область бедра сефадекса 

А-25 в дозе 1 мг в 1 мл изотонического раствора хлорида натрия [5, с. 76-79]. 

Исследования проводили в подробной динамике воспаления, начиная с 6-

го ч до 28-х сут. 

Изучение морфофункционального состояния тимуса и селезенки.  

Кусочки тканей фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, затем 

подвергали стандартной проводке через спирты возрастающей концентрации, 

после чего заливали парафином. Из приготовленных таким образом блоков 

делали серийные срезы толщиной 4-5 мкм.  Препараты  окрашивали  

гематоксилином и эозином для общей оценки  гистоструктуры. Окрашивание 

препаратов фукселеном на эластические волокна по Вейгерту с докрашиванием 

пикрофусином по методу ван Гизон использовалось для выявления и 

дифференцировки соединительнотканных структур. Окраска по Маллори 

использовалась для выявления как склеротических изменений, так и 

альтерации. Комплекс гистохимических реакций использовался для изучения  

особенностей метаболизма в клетках и тканях тимуса и селезенки. 

Гистологические  и гистохимические   методики выполнялись по прописям, 

изложенным в руководствах по гистологической технике и гистохимии [6]. 

Для характеристики компонентов исследуемых органов на препаратах, 

окрашенных гематоксилином и эозином, с помощью сетки Автандилова 

определяли средние относительные объемы коркового и мозгового вещества 

тимуса, красной и белой пульпы селезенки  [7]. Кроме того, в коре и мозговом 

веществе тимуса, в Т-зоне и светлом центре лимфоидных фолликулов 

селезенки при ×400 определяли плотность клеток в  1 мм
2 
 площади среза. 

Иммуногистохимические исследования проводили на парафиновых 

срезах толщиной 5-6 мкм прямым методом Кунса по методике Brosman [8, с. 

215-220]. Использовали антитела к CD3 (общие T-лимфоциты), CD4 (T-

лимфоциты–хелперы), CD8 (T-лимфоциты–супрессоры), CD45RA (B-
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лимфоциты), ED1 (макрофаги), а также к клеткам-продуцентам 

иммуноглобулинов (IgE, G и M). Коллагены типировали МКА к коллагенам I, 

III и IV типов. В качестве люминесцентной метки использовали F (ab)-2 – 

фрагменты кроличьих антител против иммуноглобулинов мыши, меченных 

ФИТЦ.   

Относительные объемы основных клонов иммунных клеток определяли с 

помощью сетки Автандилова [7]. Также подсчитывали иммунорегуляторный 

индекс (ИРИ) – отношение относительного объема CD4
+
-клеток к 

относительному объему CD8
+
-клеток  (CD4/CD8). 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием компьютерной программы Stadia-6.0 и t-критерия Стьюдента 

[9]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В тимусе с 6-го ч до 2-х сут отмечаются признаки акцидентальной 

трансформации (АТ) I и II фаз, причем, начиная с 3-х сут, развертывание АТ 

прекращается, а со стороны лимфоидного компонента тимуса начинают 

проявляться напряженные пролиферативные реакции, интенсивность которых 

продолжает нарастать вплоть до 28-х сут, причем этому сопутствует  усиление 

апоптоза, который направлен на стабилизацию лимфоидного компонента 

тимуса в условиях нарастающей пролиферативной активности. В то же время в 

селезенке лишь на 5-е сут отмечается реакция в виде невыраженной 

гиперплазии фолликулов с формированием активных светлых центров, которая 

постепенно нарастает и на 28-е сутки выражена максимально, что сочетается с 

усилением макрофагальной реакции, нарастанием количества плазмобластов, а 

также клеток-продуцентов интерлейкинов, усилением апоптоза в лимфоидном 

компоненте селезенки. 

Количество СD3
+
-клеток в тимусе во все сроки исследования была 

близкой к исходной, тогда как  в селезенке – имело место тенденция к 

повышению во все сроки исследования с максимумом на 10-е–14-е сут. Число 

СD4
+
-клеток в тимусе имело тенденцию к повышению на 1-е, 3-и–7-е и в 
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период с 14-х по 28-е сут с максимумами на 3-и, 5-е и 21-е сут, в селезенке, 

наоборот их число было несколько сниженным с 3-х сут и до конца 

исследования, с минимумом на 21-е–28-е сут. Содержание СD8
+
-клеток в обоих 

органах было несколько повышено – в тимусе с 6-го ч до 21-х сут с 

максимумом на 5-е, в селезенке – во все сроки исследования с пиком на 10-е–

14-е сут. В тимусе ИРИ колебался незначительно, повышаясь на 1-е, 7-е, 21-е и 

28-е сут, в селезенке несколько снижался на протяжении всего исследования с 

минимумом на 10-е–14-е сут. Экспрессия СD45RA
+
-клеток в тимусе была 

повышена на 1-е–5-е и 10-е–14-е сут, достоверно – на 2-е и 5-е сут, а в 

селезенке наоборот – понижена с 6-го ч и до конца исследования с минимумом 

на 10-е–14-е сут.  Содержание ED1
+
-клеток повышалось в обоих органах: в 

тимусе достоверно с 1-х сут и до конца исследования с пиками на 3-и и 5-е сут, 

в селезенке – в период с 3-х до 21-х сут, достоверно – на 5-е–14-е сут с 

максимумом на 5-е. 

Экспрессия IgE
+
-клеток в тимусе обнаруживалась с 5-х до 28-х сут, в то 

время как в селезенке на 3-и сут обнаруживались следы IgE, а в последующем 

их количество было достаточно выражено, с максимумом на 10-е–14-е сут. 

Количество IgG
+
-клеток было достоверно снижено на 6-й ч, возвращалось к 

исходному на 5-е и 21-е сут и достоверно повышалось на 1-е–3-и, 7-е–14-е и 28-

е сут с максимумом на 7-е сут, тогда как IgM
+
-клеток – достоверно снижено на 

6-й ч и повышено – с 1-х сут и до окончания эксперимента с пиком на 5-е сут. В 

селезенке повышение IgG
+
- и IgM

+
-клеток отмечалось значительно позже – на 

5-е сут и раньше заканчивалось – к 14-м сут с пиками на 10-е сут. 

Вывод 

При сопоставлении реакций тимуса и селезенки при первично 

хроническом неиммунном воспалении показано, что реакция тимуса  на 

воспаление в виде АТ (I–II фазы) наблюдалась лишь на 2-е–3-и сут, вслед за 

чем с 5-х сут нарастала гиперплазия, которая сохранялась до 28-х сут, о чем 

свидетельствовало повышение плотности тимоцитов в коре и мозговом 

веществе с одновременным увеличением относительного объема коры и 
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снижения – мозгового вещества. В селезенке также с 5-х сут наблюдалось 

нарастание гиперплазии фолликулов вплоть до 28-х сут, о чем 

свидетельствовало повышение относительного объема фолликулов, но с 7-х 

сут, а также повышение плотности лимфоцитов в Т- и В-зонах (соответственно 

с 5-х и 7-х сут). В тимусе число CD3
+
-клеток практически не изменялось во все 

сроки исследования, в селезенке – было повышено. В тимусе наблюдалось 

одновременное повышение количества Т-хелперов и T-супрессоров, а в 

селезенке число первых снижалось, а вторых – повышалось, о чем 

свидетельствовала динамика ИРИ. В тимусе содержание В-лимфоцитов и 

макрофагов было повышено, в первом случае – до 14-х сут, во втором – до 28-х 

сут, в селезенке – соответственно – снижение первых и повышение вторых. В 

обоих органах число IgE
+
-клеток возрастало с 5-х сут до конца исследования. 

Количество IgG
+
- и IgM

+
-клеток в тимусе возрастало практически во все сроки, 

в селезенке – только на 5-е–14-е сут. 
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Тривимірні моделі геометрії стінок ділянок газопроводу прилеглих до 

перекривної арматури та геометрії перекривної арматури були накреслені в 

ліцензійній студентській версії системи автоматизованого проектування і 

креслення AutoCad 2018.  

Моделювалось чотири ділянки магістрального газопроводу довжиною 7 

м, зовнішнім діаметром 1420 мм, номінальною товщиною стінки 18,7 мм. В 

середині першої ділянки розміщувався сферичний кран перекритий на кут 20°, 

другої – 40°, третьої – 60°, четвертої – 80° (рисунок 1). 
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 а) –перекритий на кут 20°; б) –перекритий на кут 40°; 

в) –перекритий на кут 60°; г) –перекритий на кут 80° 

Рисунок 1– Тривимірні моделі частково перекритого  

сферичного крананакреслені в AutoCad 2018 

 

Також моделювалось чотири ділянки магістрального нафтопроводу 

довжиною 6 м, зовнішнім діаметром 1020 мм, номінальною товщиною стінки 

14мм. В середині першої ділянки розміщувався засувз опущеним шибером на 

25 %, другої – 50 %, третьої – 75 % (рисунок 2).  

 

а) – шибер опущений на 25 %; б) – шибер опущений на 50 %;  

в) – шиберопущений на 75 % 

Рисунок 2– Тривимірні моделі засуваз частково перекритим шибером 

накреслені в AutoCad 2018 
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Результати газодинамічного моделювання роботи сферичного крана 

візуалізовувались в постпроцесорах ANSYS Fluent, ANSYS CFD, що дало змогу 

побачити структуру потоку газу . 

З полів швидкостей в повздовжніх перерізах та заливки швидкості у 

внутрішній порожнині було визначено, що чим більший кут повороту затвора 

сферичного крана тим менша зона підвищення швидкості, а величина 

пришвидшення потоку збільшується  (рисунок 3).  

а) б)  

а) – перекритий на кут 40°; б) – перекритий на кут 80° 

Рисунок 3 – Результати моделювання швидкості руху  

газового потоку ділянкою газопроводу з частково  

перекритим сферичним краном 

 

З ліній течії та векторів швидкості (рисунок 4, а, б, в) виявлено місця 

завихрення газового потоку, ударяння його до стінки. Виявлено , що чим 

більший кут повороту затвора сферичного крана тим величина зон завихрення 

потоку є більшою.  

а) б)  

в)  

а) – перекритий на кут 40°; б) – перекритий на кут 60°; 
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в) – перекритий на кут 80° 

Рисунок 4 – Лінії течії газового потокута вектори  

швидкості в ділянці газопроводу з частково  

перекритим сферичним краном 

 

Як видно з полів тиску (рисунок 5 а, б, в, г) у місці частково перекритого 

сферичного крана тиск розподілений нерівномірно. 

У циліндричному отворі сферичного затвору відбувається поступове 

падіння тискуаж до місця виходу. Чим більший кут повороту затвора 

сферичного крана, тим більшим є перепад тиску на сферичному крані. 

а) б) в)

г)  

а) – перекритий на кут 20°; б) – перекритий на кут 40°; 

в) – перекритий на кут 60°; г) – перекритий на кут 80° 

Рисунок 5 –Результати моделювання розподілу тиску 

у внутрішній порожнині ділянки газопроводу 

з частково перекритим сферичним краном 

 

Результати моделювання роботи засува візуалізовувались в 

постпроцесорах ANSYS Fluent, ANSYS CFD, що дало змогу побачити 

структуру нафтового потоку в ділянках нафтопроводів з частково перекритими 

засувами. 



21 
 

З полів швидкостей в повздовжніх перерізах та заливки швидкості у 

внутрішній порожнині (рисунок 6 а, б, в) було визначено, що перед затіканням 

під частково опущений шибер нафтовий потік починає прискорюватись, таке 

прискорення спостерігається і під частково опущеним шибером. За шибером 

біля нижньої твірної труби формується зона підвищеної швидкості поперечний 

переріз якої практично співпадає з поперечним перерізом потоку нафти під 

шибером. 

а) б)  

в)  

а) – шибер опущений на 25 %; б) – шибер опущений на   50 %;  

в) – шибер опущений на 75 % 

Рисунок 6 – Результати моделювання швидкості руху нафтового потоку 

ділянкою нафтопроводу з частково перекритим засувом 

 

З ліній течії (рисунок 7 а, б, в) виявлено, що перед частково опущеним 

шибером частина нафтового потоку, яка найближча до верхньої твірної труби, 

закручується вверх і опускається в низ під шибер.  

а) б)  
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в)  

а) – розрахункова схема; а) – шибер опущений на 25 %;  

    б) – шибер опущений на 50 %; в) – шибер опущений на 75 % 

Рисунок 7 – Лінії течії нафтового потокув ділянці  

нафтопроводу з частково перекритим засувом 

 

Як видно з полів тиску (рисунок 8 а, б, в) у місці частково перекритого 

засува тиск розподілений нерівномірно. Чим більша величина опускання 

шибера, тим більшим є перепад тиску на засуві. 

а) б)  

в)  

а) – розрахункова схема; а) – шибер опущений на 25 %; 

       б) – шибер опущений на  50 %; в) –шибер опущений на75% 

Рисунок 8 –Результати моделювання розподілу тиску у  

внутрішній порожнині ділянки нафтопроводу з частково  

перекритим шибером 
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Переважна більшість газових і газоконденсатних родовищ України 

перебуває на завершальній стадії розробки, яка характеризується суттєвим 

зниженням дебітів і обводненням свердловин. В газових свердловинах вода 

конденсується з газу або надходить на вибій по високопроникних прошарках. У 

процесі обводнення в умовах низьких дебітів газу відбувається поступове 

скупчення води на вибоях свердловин. В газоконденсатних свердловинах, крім 

води, на вибоях скупчується також вуглеводневий конденсат. У початковий 
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період розробки родовищ практично вся рідина виноситься із свердловин на 

поверхню. Це пояснюється великими швидкостями руху газу на вході в 

насосно-компресорні труби (НКТ) і незначною кількістю рідини у пластовій 

продукції. На завершальній стадії розробки родовищ в результаті значного 

зниження швидкості руху газового потоку на вході в НКТ і збільшення дебіту 

рідини, що поступає на вибій свердловини, повне винесення рідини із 

свердловин не забезпечується. Обводнення газових свердловин призводить до 

зменшення їх дебітів, збільшує протитиск на пласт, призводить  до необхідності 

сепарації значних об‘ємів рідини на установці підготовки газу, сприяє 

утворенню кристалогідратів, призводить до припинення припливу газу із 

низькопроникних прошарків, а іноді навіть до самоглушіння свердловини.       

Для інтенсифікації винесення води з вибоїв газових і  газоконденсатних 

свердловин використовують різні методи [1, с.227]. Одним з найбільш простих 

у використанні і досить ефективним є хімічний метод, який ґрунтується на 

запомповуванні у затрубний простір обводненої свердловини розчинів 

пінотворних поверхнево-активних речовин (ПАР). При контакті води з 

піноутворювачем і барботажі газу через стовп рідини утворюється піна. Згідно 

з промисловими даними швидкість руху газу на вході в башмак НКТ, що 

необхідна для винесення води із свердловин, залежно від діаметра труб, 

становить 5 – 10 м/с [2, с.494]. За рахунок того, що густина піни є набагато 

менша  від  густини  води,  навіть  порівняно  невеликі  швидкості  газу  (0,2 – 

0,5 м/с) забезпечують винесення піноподібної маси з вибою на поверхню.   

Прямим наслідком обводнення газових свердловин є таке серйозне 

ускладнення, як корозія свердловинного обладнання. Корозія призводить до 

значних втрат газопромислового обладнання і, як результат, наносить 

величезну шкоду економіці нафто- і газовидобувних держав. Зокрема, згідно з 

даними,  опублікованими  в  США,  втрати  від  корозії  за  2000 р. становили 

170 млрд. доларів в рік [3, с.53.]. Згідно наявних оцінок спеціалістів втрати  від 

корозії у промислово розвинутих країнах становлять від 2 до 4 % від валового 

національного продукту.    
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Корозія НКТ у 90 % випадків спостерігається на свердловинах, що 

характеризуються високою обводненістю (обводненість продукції свердловин 

перевищує 40 % об., тобто видобуток рідини становить понад 40 м
3
/доб) і 

значними швидкостями руху газорідинного потоку. Проте, згідно з 

промисловими даними вуглекислотна корозія у значних масштабах може 

спостерігатися навіть в тих свердловинах, де вміст води в продукції складає 1 % 

об. [4, с.57].      

Основними методами захисту свердловинного  обладнання від корозії є 

використання металічних і неметалічних покриттів, корозійно-стійких сталей і 

сплавів, обмеження швидкості руху газорідинного потоку (дебітів газу), 

хімічний метод (застосування інгібіторів корозії), катодний і протекторний 

захисти. Одним з найбільш ефективних і простих з точки зору технології 

використання є хімічний метод захисту свердловинного  обладнання від корозії, 

тобто застосування інгібіторів корозії.            

У  лабораторії  підвищення  газоконденсатовилучення   із  пластів  (Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу) були проведені 

лабораторні дослідження з визначення таких пінотворних характеристик ПАР, 

як кратність піни (відношення об‘єму піни до об‘єму зв‘язаної в піну рідини) і 

стійкість піни (величина, обернена до середньої об‘ємної швидкості виділення 

50 % піноутворюючої рідини) [5, с.73] та оцінки ефективності інгібіторів 

корозії для умов газових і газоконденсатних родовищ Полтавської області, що 

розробляються НГВУ ―Полтаванафтогаз‖ (за наявності високих температур і 

тисків, що становлять 10 – 40 МПа, СО2 в продукції свердловин і великих 

значень водяного фактору та ін.).  

Лабораторні дослідження з визначення пінотворних характеристик  ПАР 

проводили з мінералізованою водою із вмістом NaCl 100 г/л для таких ПАР: 

сульфонол, синтанол DS-10, циклімід, ТЕАС-М, піноутворювач ПО-6К, 

синтамід–5, Сольпен і барвамід 2К. Згідно з результатами досліджень кратність 

піни, утвореної з 0,5 % масових розчинів ПАР у мінералізованій воді за 

температури 80 
О
С становить 16,1 (барвамід 2К), 17,94 (синтамід–5), 20,41 
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(синтанол DS-10), 21,58 (піноутворювач ПО-6К), 22,81 (Сольпен), 23,79 

(сульфонол), 25,28 (ТЕАС-М)  і  25,67 (циклімід). Стійкість піни, утвореної  з 

0,5 % масових розчинів ПАР у мінералізованій воді за температури  80 
О
С 

становить (в c/м
3
)

 
7,43·10

6 
(барвамід 2К), 8,76·10

6 
(синтамід–5), 9,29·10

6 

(синтанол  DS-10),  9,61·10
6  

(піноутворювач  ПО-6К),  9,82·10
6
  (Сольпен), 

10,35·10
6
 (сульфонол), 10,62·10

6
 (ТЕАС-М) і 11,26·10

6
 (циклімід). Результати 

лабораторних   досліджень    з   визначення   пінотворних   характеристик   ПАР 

наведено в таблиці 1.     

 

Таблиця 1 – Результати лабораторних досліджень з оцінки ефективності 

інгібіторів корозії (за концентрації 0,25 % мас.  в мінералізованій воді на 

зразках-свідках із сталі Р-110)               

0,5 % – ний розчин 

поверхнево-активної 

речовини 

Кратність піни 

 

Стійкість піни, 

·10
6
 c/м

3
 

сульфонол 23,79 10,35 

циклімід 25,67 11,26 

Сольпен 22,81 9,82 

барвамід 2К 16,1 7,43 

синтанол DS-10 20,41 9,29 

піноутворювач ПО-

6К 21,58 9,61 

синтамід–5 17,94 8,76 

ТЕАС-М 25,28 10,62 

    

     Лабораторні дослідження з оцінки ефективності інгібіторів корозії 

проводили з мінералізованою водою із вмістом NaCl 100 г/л на зразках-свідках 

із сталі Р-110 гравіметричним методом  (за температури  80 
О
С) [4, с.122]. Для 

проведення лабораторних досліджень використовували такі хімічні реагенти, як 

сульфонол, савенол SWP, ―Коразол-1‖, тарін, ―Нафтохім – 1‖, ―Нафтохім – 3‖, 
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ТАЛ-3, катапін А. Для оцінки ефективності інгібіторів корозії визначали 

ступінь захисту від корозії (ефективність захисної дії інгібіторів) [6, с. 42] за 

визначеними швидкостями корозії металу в корозійному середовищі без 

інгібітору корозії та за наявності інгібітору в корозійному середовищі. Згідно з 

результатами лабораторних досліджень з оцінки ефективності інгібіторів 

корозії (за концентрації 0,25 % мас. в  мінералізованій воді на зразках-свідках із 

сталі Р-110) найбільш ефективними інгібіторами корозії є ―Коразол-1‖ (ступінь 

захисту від корозії за концентрації 0,25 % мас. на зразках-свідках із сталі  Р-110 

становить 95,87 %), ТАЛ-3 (ступінь захисту від корозії 93,84 %),  ―Нафтохім-3‖ 

(ступінь захисту  від   корозії  92,3 %),  циклімід  (ступінь захисту від корозії  

89,72 %), савенол SWP (ступінь захисту від корозії 86,59 %), сульфонол  

(ступінь  захисту  від  корозії  83,72 %).         

Таким чином, найбільш ефективними ПАР для винесення рідини з вибоїв 

газових свердловин є Сольпен, сульфонол, ТЕАС-М і циклімід, а найбільш 

ефективними хімічними реагентами для боротьби з корозією обладнання є  

―Коразол-1‖, ТАЛ-3, ―Нафтохім-3‖, циклімід і савенол SWP. 

 Результати виконаних досліджень свідчать про можливість 

ефективної боротьби зі скупченням рідини на вибоях газових і 

газоконденсатних свердловин і корозією газопромислового застосуванням 

відповідних ПАР та інгібіторів і їх сумішей, зокрема розглянутих у роботі.    
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Вінницький технічний коледж, м. Вінниця 

Сучасні студенти мають зовсім інше сприйняття та погляди на навчання, 

на сучасне життя. Нині майже в кожній сім‘ї є комп‘ютер, ноутбук, планшет 

або смартфон, а то й усе разом в одній родині. Тому викладач технічних 

дисциплін, як ніякий інший викладач, частіше зустрічається із завищеною 

самооцінкою студентів. Тим більше, що стан і потужність комп‘ютерів коледжу 

порівняно з домашніми залишає бажати кращого, тож здивувати такого 

«хакера» на парі практично нічим. Покоління, що виросло на мобільних 

телефонах і комп'ютерах, вимагає постійної зорової стимуляції, швидкого 

динамічного навчального процесу, який може насамперед зацікавити їх. І тоді 
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на допомогу викладачу приходить інтерактивна дошка (ІД).  

Метою даної статті є висвітлення функціональних особливостей ІД, типів 

технологій, що використовують для виготовлення ІД, а також їхню 

класифікацію. 

ІД дозволяють доповнити основний курс навчання і заохотити студентів 

до активності на парах технічних спеціальностей. Зазвичай, інтерактивною 

дошкою вважають комплекс з такими компонентами: комп‘ютер, 

мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, програмне забезпечення. І саме 

це програмне забезпечення є перлиною цього комплексу, бо воно перетворює 

ІД на новітній технічний засіб навчання, що поєднує в собі усі переваги 

сучасних комп'ютерних технологій. Весь комплекс призначений для роботи з 

матеріалом, що представлений у цифровому вигляді. 

Виклад основного матеріалу. Можливості використання ІД в сукупності 

з мультимедійним проектором і навчально-програмним забезпеченням 

необмежені, але опанування ними потребує накопичення досвіду роботи 

багатьох педагогів-експериментаторів із подальшим його осмисленням і 

узагальненням. Аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури свідчить 

про активність наукових досліджень щодо сучасних технічних засобів 

навчання, але більшість з них зводиться до демонстрації прикладів 

використання ІД в процесі викладання різних предметів, або до методичних 

рекомендацій із використання ІД на різних етапах пари. Немає жодного з 

викладачів, які почали працювати з інтерактивними дошками й не відзначили б 

стрімкого підвищення інтересу студентів до навчального процесу. А відомо, що 

формування в студентів стійкого активного інтересу є визначальною 

проблемою сучасної освіти. ІД не тільки відповідає способу сприйняття 

інформації поколінням нинішніх студентів, але й дозволяє викладачеві 

створити успішну ситуацію для будь-якого студента, незалежно від його рівня 

знань і вмінь. Завдяки ІД значно пожвавлюється навчальний процес у всіх 

аудиторіях без виключення, заняття переходить на інший якісний рівень, 

активність студентів зростає беззаперечно.  
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В роботі дошки зазвичай використовується два режими: миші та анотацій. 

В першому випадку дошка лише налагоджує взаємодію користувача з 

операційною системою, замінюючи мишу, у другому маркер використовується 

за прямим призначенням, тобто для письма та малювання. Відмітимо, що 

графічний редактор для цього не обов‘язковий: програма малює прямо на тому 

фоні, який є на екрані, будь-то картинка «Робочого столу», слайди PowerPoint, 

вікна прикладних програм тощо. 

Термін використання інтерактивної дошки перевищує п‘ять, а то й десять 

років. Конструкція ІД надзвичайно надійна та вологостійка. З комп‘ютером 

пристрій з‘єднується за допомогою COM- або USB-порту, рідше через 

безпровідний інтерфейс. Живлення подається від блока живлення або 

безпосередньо від комп‘ютера USB-кабелем. 

Більшість ІД після монтажу проектора потребує калібрування. 

Калібрування проводиться за допомогою спеціальної утиліти, яка виводить 

перехрестя по кутам і в центрі екрана, після чого просить користувача 

натиснути маркером в цих точках. Весь процес зазвичай не перевищує 5 хв. 

Якщо взаємне розміщення дошки й проектора не змінювалось, то повторно 

калібрування не проводиться. 

Класифікація інтерактивних дошок. Інтерактивні дошки діляться на 

два класи в залежності від розміщення проектора: з фронтальною та зворотною 

проекцією. Дошки з фронтальною проекцією найбільше поширені, хоча мають 

суттєвий недолік: доповідач може закривати собою частину зображення. Щоб 

цього не було, проектор підвішують під стелю по можливості ближче до 

дошки, об‘єктив нахиляють униз, а трапецевидні спотворення, що виникають, 

компенсують за допомогою системи цифрової корекції. Дошки із зворотною 

проекцією, де проектор знаходиться позаду екрана, суттєво дорожчі та 

займають в аудиторії більше місця, ніж дошки з прямою проекцією. Так, як 

екран працює на просвіт, можливі проблеми з видимістю зображення під 

великими кутами. 
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В останній час на ринку з‘явились спеціальні моделі проекторів з 

короткофокусним об‘єктивом, що призначені для роботи з інтерактивними 

дошками. Виробники дошок все частіше пропонують готові комплекси, в склад 

яких входять дошки і закріплені до них зверху на штанзі короткофокусні 

проектори. 

Типи технологій, що використовують для виготовлення 

інтерактивних дошок: 

1) Сенсорна аналогово-резистивна технологія. Аналогово-резистивна 

дошка – багатошаровий «пиріг», покритий зносостійким поліефірним 

пластиком з матовою поверхнею й широким кутом розсіювання світла. 

Поверхня досить м‘яка, щоб небагато прогинатися при натисканні. Всередині 

«пирога» розміщені дві пластини з гнучкого резистивного матеріалу, що 

розділені повітряним проміжком. Цей прошарок утворюється завдяки тому, що 

поверхня однієї резистивної пластини покрита великою кількістю мініатюрних 

ізолюючих виступів. У випадку дошок зворотної проекції резистивні шари 

виготовляються з прозорого матеріалу – оксиду індію й олова (див. рис.1). 

 

Рисунок 1 – Схема аналогово-резистивної дошки 

  

До резистивних пластин під‘єднані смугові електроди: до однієї пластини 

з боків, до другої – знизу і зверху. При натисканні поверхня дошки 

прогинається, резистивні пластини доторкаються в точці натискання. 

Вмонтовані електроні комутатори під‘єднують електроди A і B до джерела 
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постійної напруги, замикають електроди C і D між собою та під‘єднують їх до 

входу аналого-цифрового перетворювача (АЦП). На його виході з‘являється 

код, що визначає вертикальну координату. Потім схеми перекомутовуються 

так, щоб напруга подавалась на електроди C і D, а знімалась з електродів A і B. 

У цей момент АЦП реєструє код, що відповідає горизонтальній координаті. 

Розглянута технологія одержала назву чотири-провідної. Окрім неї, 

існують п‘яти- і восьми-провідна аналогово-резистивна технології, що 

дозволяють унеможливити залежність точності вимірювання координат від 

стану верхніх гнучких шарів структури та збільшити довговічність сенсорної 

системи. 

Роздільна здатність аналогово-резистивної інтерактивної дошки 

вимірюється тисячами точок по горизонталі та вертикалі. Наприклад, роздільна 

здатність широко розповсюджених інтерактивних дошок SMARTboard 

канадської компанії SMART Technologies 4000Ч4000, а Webster американської 

фірми PolyVision – 8000Ч8000. Враховуючи роздільну здатність типового 

проектора (1024Ч768) цього достатньо. 

Для роботи з сенсорною аналогово-резистивною дошкою не обов‘язково 

мати спеціальні маркери, можливо в комплекті поставки будуть різнокольорові 

маркери та ластик, можна користуватися пальцем або указкою. Це обумовило 

найважливішу перевагу дошок даного типу для галузі освіти – неможливо 

зірвати заняття, приховавши маркер чи батарейку живлення.  

Інтерактивні дошки, що використовують аналогово-резистивну 

технологію, випускають компанії Egan TeamBoard, Interactive Technologies, 

PolyVision, SMART Technologies. 

2) Електромагнітна технологія 

Інтерактивні дошки, що використовують електромагнітну технологію, 

мають тверду поверхню. Всередині шаруватої структури знаходяться регулярні 

решітки з часто розміщених вертикальних і горизонтальних координатних 

провідників. Електронне перо (маркер) з котушкою індуктивності на кінчику, 

яке може бути активним або пасивним, наводить електромагнітні сигнали на 

http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/MZN_2011-2012/mzn_istor/lec_2011-2012/lection_1.htm#_top
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координатних провідниках, номери яких визначають місце кінчика пера  (див. 

рис. 2). 

Активне перо живиться від батарей або одержує енергію дротом, яким 

прив‘язане до дошки, пасивне працює від наведеної в котушці напруги. Перо в 

деяких моделях може розрізняти градацію сили натиску, що зручно для 

застосування в програмах рисування. Кінчик пера може розміщуватися на 

деякій відстані від поверхні (не більше 10 мм), завдяки чому на дошки можна 

навішувати плакати і працювати поверх них. Крім маркерів виробник може 

пропонувати електронний ластик. 

Електромагнітні дошки відгукуються на дії користувача дещо швидше, 

ніж аналогово-резистивні. Швидкість видачі інформації складає 100-120 пар 

координат в секунду, а тому, час реакції системи обмежується тільки 

продуктивністю комп‘ютера.  

Електромагнітні інтерактивні дошки випускають компанії GTCO 

CalComp, Promethean, ReturnStar, Sahara Interactive. 

 

Рисунок 2 – Електронне перо (маркер) 

 

3) Лазерна технологія 

Лазерна технологія інтерактивних дошок вимагала для своєї розробки 

ювелірного мистецтва. В систему входять два інфрачервоних лазерних 

кутоміри, які розміщені зверху в кутах дошки. Кутомір працює досить просто. 

Дзеркало, що обертається з постійною кутовою швидкістю спрямовує ІЧ-

промінь так, щоб він з однієї точки сканував всю поверхню дошки. Промені ІЧ-

лазерів відбиваються від «комірця» маркера і реєструються фотодавачами. 

Система запам‘ятовує кут повороту дзеркала в момент фіксації відбитого 

„зайчика‖. Потім на основі віддалі між кутомірами та значені кутів (див. рис. 3) 

вмонтований мікропроцесор обраховує координати кінчика пера. 

http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/MZN_2011-2012/mzn_istor/lec_2011-2012/lection_1.htm#_top
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Рисунок 3 – Схема лазерної інтерактивної дошки 

  

Працювати пальцем чи звичайним маркером с лазерною ІД не можна – 

потрібен спеціальний маркер, який для зменшення помилок позиціонування 

бажано тримати перпендикулярно до поверхні дошки. Інформація про 

натискання на кнопки надсилається в систему ультразвуковим сигналом (для 

цього електронний маркер комплектується батарейкою) або сигналом будь-

якого другого виду. Маркери різного кольору та електронний ластик система 

розпізнає за оптичними властивостями відбиваючого «комірця». 

Головна перевага технології в тому, що саму дошку можна виготовити з 

будь-якого матеріалу, навіть товстого сталевого листа. Принциповий недолік 

лазерної технології – доповідач може випадково перекрити промінь лазера, в 

результаті чого процес вимірювання координат порушується. На лазерну дошку 

можна вішати плакати і працювати поверх них. 

Виробництво лазерних інтерактивних дощок найбільш дороге. Їх 

випускає компанія – PolyVision. 

Висновки. Використання інтерактивної дошки дає нові можливості 

навчального процесу. Інтерактивність – це принцип організації системи, при 

якому мета досягається інформаційним обміном елементів цієї системи. 

Елементами інтерактивності є всі елементи взаємодіючої системи, за 

допомогою яких відбувається взаємодія з іншою системою/людиною 
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(користувачем). 

Інтерактивні дошки на парах використовуються як набір електронних 

інструментів, які великою мірою прискорюють доступ до відповідної 

інформації, що полегшують її сприйняття і сприяють формуванню творчої 

атмосфери та креативності у спілкуванні під час заняття. 

ІД під час навчального процесу дають таку можливість: 

- Ясне, ефективне і динамічне подання навчального матеріалу. 

- Використовуючи інтерактивну дошку на парі, викладачі можуть 

зробити свої заняття більш яскравими, можуть вибирати різні стилі навчання, 

працювати з різними програмами і ресурсами, орієнтуватися на певні потреби 

різних вікових груп. 

- Істотне підвищення мотивації студентів. 

З ІД заняття стають більш цікавими. Навіть ті студенти, які з небажанням 

ідуть на пару, моментально залучаються до навчального процесу, тому що самі 

чудово орієнтуються в цифровому світі й активно використовують у 

повсякденному житті різні електронні пристрої. 

Важливо розуміти, що використання тільки інтерактивної дошки не 

розв‘яже всіх наших проблем моментально. І викладачі зовсім не зобов'язані 

працювати з нею постійно, на кожному занятті. Іноді дошка може згодитися 

тільки на самому початку заняття або під час обговорення. Потрібно пам‘ятати, 

що інтерактивна дошка сама нічому навчити не може. Це інструмент у руках 

педагога, такий же як дошка, крейда, таблиця, і те, як цей інструмент 

«зазвучить», залежить від творчості педагога, його готовності зробити пару 

цікавою, зрозумілою і такою, що запам'ятається. 
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СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КОГЕНЕРАЦІЙНО-

ТЕПЛОНАСОСНОЮ УСТАНОВКОЮ В ТЕПЛОВІЙ СХЕМІ КОТЕЛЬНІ  

ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМБІНАТУ 

 

Остапенко О. П., 

к. т. н., доцент, 

доцент кафедри теплоенергетики, 

Волошин А. Д., 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

за спеціальністю «теплоенергетика», 

Вінницький національний технічний університет, 

м. Вінниця, Україна 

 Метою дослідження є проведення техніко-економічного 

обґрунтування застосування системи енергозабезпечення (СЕ) з когенераційно-

теплонасосною установкою (КТНУ) в тепловій схемі котельні олійно-жирового 

комбінату, що виконується на основі результатів дослідження [1]. Високі 

https://studfiles.net/preview/
http://ito.vspu/
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показники енергетичної і економічної ефективність запропонованої СЕ з КТНУ 

підтверджені у низці публікацій [1 – 20].  

 Джерелом теплозабезпечення олійно-жирового комбінату є парова 

котельня, що забезпечує потреби теплових споживачів комбінату. В 

дослідженні [1] запропоновано чотири варіанти застосування СЕ з КТНУ з 

використанням теплоти від контактного утилізатора теплоти відхідних газів 

котельні. Досліджувані в [1] СЕ з КТНУ мають когенераційний привод від 

газопоршневих двигунів-генераторів. В нашому дослідженні, згідно з 

результатами дослідження [1], запропоновано застосувати енергоефективний та 

економічно доцільний варіант СЕ з КТНУ з приводом від газопоршневих 

двигунів-генераторів, що забезпечить покращення показників роботи теплової 

схеми котельні олійно-жирового комбінату. Запропоноване в нашому 

дослідженні техніко-економічне обґрунтування застосування СЕ з КТНУ в 

тепловій схемі котельні олійно-жирового комбінату виконано з використанням 

результатів досліджень [1 – 20] та методичних основ з оцінювання 

енергоекономічної ефективності СЕ з КТНУ з робіт [2 – 4, 9 – 20]. В 

дослідженні [1] виконана оцінка енергоекономічної ефективності чотирьох 

варіантів застосування СЕ з КТНУ в тепловій схемі котельні олійно-жирового 

комбінату, результати цих досліджень узагальнені в таблиці 1, де позначені 

наступні варіанти утилізації теплової потужності відхідних газів котельні:  

1 – 65%; 2 – 55%; 3 – 45%; 4 – 35%.   

Таблиця 1 

Показники енергетичної та економічної ефективності варіантів 

теплової схеми котельні олійно-жирового комбінату з СЕ з КТНУ [1] 

Показник 
Одиниця 

вимірювання 

Варіант застосування 

1 2 3 4 

Річна економія  

робочого палива 
% 37,58 33,98 29,18 25,39 

Річна економія 

коштів 
млн. грн./рік 33,453 30,248 25,975 22,602 

Температура 

відхідних газів 
ºC 105,75 120,25 137,65 149,25 
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В нашому дослідженні [1] (див. табл. 1) було обґрунтовано вибір 

найбільш ефективного за енергетичними та економічними показниками 

варіанту застосування СЕ з КТНУ в тепловій схемі котельні олійно-жирового 

комбінату з використанням 45% потужності контактного утилізатора теплоти 

відхідних газів котельні в утилізаційному обладнанні та КТНУ. Згідно з [1], для 

обраного варіанту застосування СЕ з КТНУ в тепловій схемі котельні олійно-

жирового комбінату визначені такі показники: економія робочого палива 

становитиме 29,18%, річна економія коштів становитиме 25,98 млн. грн./рік. 

Економічна доцільність використання СЕ з КТНУ в тепловій схемі котельні 

олійно-жирового комбінату визначається за показниками економічної 

ефективності капіталовкладень, порівняно з базовим варіантом джерела тепло 

забезпечення комбінату. В нашому дослідженні порівняння варіантів джерел 

теплозабезпечення комбінату виконано за укрупненими показниками на основі 

досліджень [12, 15, 16], результати представлені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Результати техніко-економічного аналізу варіантів 

Показник 
Одиниця  

вимірювання 

Варіант 

Базовий 

варіант 

джерела 

теплозабезпечення 

Джерело 

теплозабезпечення на 

основі СЕ з КТНУ 

Капіталовкладення в 

нове обладнання з 

урахуванням витрат на 

монтаж 

млн. грн. --- 36,67 

Експлуатаційні витрати  млн. грн./рік 98,275 89,152 

Економічна 

ефективність 
млн. грн./рік --- 9,123 

Термін окупності рік --- 4,02 

 

Висновки 

В статті проведено техніко-економічне обґрунтування застосування СЕ з 

КТНУ в тепловій схемі котельні олійно-жирового комбінату. В результаті 
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техніко-економічного аналізу було визначено, що застосування СЕ з КТНУ в 

тепловій схемі котельні комбінату забезпечить економію робочого палива в 

обсязі 29,18%; експлуатаційні витрати зменшаться на 9,123 млн. грн./рік, 

капіталовкладення в нове обладнання становитимуть 36,67 млн. грн., термін 

окупності нового обладнання для СЕ з КТНУ становитиме 4,02 року. 
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КОГЕНЕРАЦІЙНО-

ТЕПЛОНАСОСНОЮ УСТАНОВКОЮ В ТЕПЛОВІЙ СХЕМІ 

ОПАЛЮВАЛЬНОЇ  

ВОДОГРІЙНОЇ КОТЕЛЬНІ  

 

Остапенко О. П., 

к. т. н., доцент, 

доцент кафедри теплоенергетики, 

Форсюк П. Д., 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

за спеціальністю «теплоенергетика», 

Вінницький національний технічний університет, 

м. Вінниця, Україна 

Метою дослідження є проведення техніко-економічного обґрунтування 

застосування системи енергозабезпечення (СЕ) з когенераційно-теплонасосною 

установкою (КТНУ) в тепловій схемі опалювальної водогрійної котельні, 

здійснене на основі результатів із нашого дослідження [1]. СЕ з КТНУ, 

запропоновані в нашому дослідженні, мають високі показники 

енергоперетворень, енергетичної та економічної ефективності, що 

підтверджено результатами з низки публікацій [1 – 20].  
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 Досліджувана опалювальна водогрійна котельня на природному газі 

розташована в м. Славута та забезпечує потреби теплових споживачів 

житлового масиву «Сонячний»: потужність опалення становить 8 МВт, 

потужність споживачів гарячого водопостачання – 2 МВт [1]. В нашому 

дослідженні [1] запропоновано п‘ять варіантів застосування СЕ з КТНУ з 

використанням теплоти від контактного утилізатора теплоти відхідних газів 

котельні. СЕ з КТНУ, рекомендовані до застосування в тепловій схемі 

опалювальної водогрійної котельні, мають когенераційний привод від 

газопоршневих двигунів-генераторів. В нашому дослідженні техніко-

економічне обґрунтування із застосування СЕ з КТНУ в тепловій схемі 

опалювальної водогрійної котельні в м. Славута виконано з використанням 

результатів досліджень та методичних основ щодо оцінювання 

енергоекономічної ефективності СЕ з КТНУ з робіт [1 – 20].  

В роботі [1] проведено дослідження показників енергетичної та 

економічної ефективності для п‘яти варіантів застосування СЕ з КТНУ в 

тепловій схемі опалювальної водогрійної котельні в м. Славута, результати цих 

досліджень узагальнені в таблиці 1, де позначені варіанти використання 

потужності контактного утилізатора теплоти відхідних газів: 1 – 100%; 2 – 80%; 

3 – 60%; 4 – 40%; 5 – 30%.   

Таблиця 1 

Показники ефективності варіантів теплової схеми опалювальної 

водогрійної котельні в м. Славута з використанням СЕ з КТНУ [1] 

Показник 
Варіант використання СЕ з КТНУ 

1 2 3 4 5 

Економія  робочого палива, % 31,98 30,38 28,61 26,67 25,54 

Річна економія робочого палива, тис. 

м
3
/рік 

1509,4 1433,9 1350,4 1258,8 1205,5 

Річна економія коштів 

на паливі, млн. грн./рік 
14,405 13,685 12,887 12,013 11,504 

Температура відхідних газів, ºC 55 76 97 118 128,5 

 

За результатами дослідження [1] (див. табл. 1) визначено найбільш 

ефективний за енергетичними та економічними показниками варіант 
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застосування СЕ з КТНУ в тепловій схемі котельні в м. Славута з 

використанням 40% потужності контактного утилізатора теплоти відхідних 

газів котельні в утилізаційному обладнанні та КТНУ. На основі результатів 

дослідження [1] визначено, що у випадку застосування вищевказаного варіанту 

СЕ з КТНУ в тепловій схемі котельні в м. Славута буде забезпечено: економію 

робочого палива в обсязі 26,67%, річну економію коштів на паливі у 

12,01 млн. грн./рік. Економічний ефект від використання СЕ з КТНУ в тепловій 

схемі котельні підтверджується економічною ефективністю капіталовкладень у 

порівнянні з базовим варіантом джерела теплозабезпечення (ДТ). В нашому 

дослідженні виконано порівняння економічної ефективності цих варіантів ДТ 

на основі досліджень [12, 15, 16], результати представлені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Результати техніко-економічного аналізу варіантів 

Показник 
Одиниця  

вимірювання 

Варіант 

Базовий 

варіант ДТ 

ДТ на основі  

СЕ з КТНУ 

Капіталовкладення в 

нове обладнання з 

урахуванням витрат на 

монтаж 

млн. грн. --- 9,98 

Експлуатаційні витрати  млн. грн./рік 57,89 55,32 

Економічна 

ефективність 
млн. грн./рік --- 2,57 

Термін окупності рік --- 3,88 

 

Висновки 

В статті виконано техніко-економічне обґрунтування застосування СЕ з 

КТНУ в тепловій схемі опалювальної водогрійної котельні в м. Славута. За 

результатами техніко-економічного аналізу застосування СЕ з КТНУ в тепловій 

схемі вказаної котельні визначено, що: буде забезпечено економію робочого 

палива в обсязі 26,67%; зменшення експлуатаційних витрат становитиме 
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2,57 млн. грн./рік, капіталовкладення в нове обладнання складуть 

9,98 млн. грн., термін окупності нового обладнання становить 3,88 року. 
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Blockchain – сучасна технологія, що лежить в основі кріптобіржи. Але, 

blockchain це не тільки інструмент фінансування, це майбутнє, за яким лежить  

безліч можливостей і напрямків для застосування. 

Технологія Blockchain служить в якості бухгалтерської платформи або 

книги, яка є непідкупною, забезпечує прозорість та є цілком захищеною від 

несанкціонованого доступу. Технологія blockchain має потенціал для розвитку 

майбутніх тенденцій в області зв‗язку і вирішення безлічі телекомунікаційних 

проблем. 
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Ціль даної роботи – знайти способи і проблеми використання технології 

Blockchain в телекомунікаціях. 

1. Підтримка 5G 

 Покоління зв‘язку 5G – приклад потенційної вигоди від Blockchain для 

оптимізації процесів. Щоб реалізувати обіцянку 5G про «всюдисущий» доступ 

в різних мережах, постачальники послуг зв'язку (ППЗ) повинні будуть 

обробляти гетерогенні вузли і різні механізми доступу. Вибір найшвидшого 

вузла доступу для кожного користувача або машини буде головним викликом в 

майбутньому.   

Blockchain може дозволити використовувати механізми вибору технології 

доступу нового покоління, необхідні для реалізації мереж 5G.  

Поточні проблеми 

Система в моделі клієнт-сервер є централізованою. Правила, що 

зберігаються на сервері (ANDSF), передаються клієнту (пристрою). Це 

призводить до затримок і не дозволяє забезпечити безперебійну передачу між 

мережами доступу та пристроями. Крім того, надання правил не є процесом 

реального часу. Це означає, що правила не можуть змінюватись динамічно.  

Рішення на основі Blockchain  

Мережі доступу 3GPP (LTE, GPRS) і без 3GPP (WiMax, WLAN, WiFi) в 

даній області можуть бути підключені через Blockchain, де кожна точка доступу 

(WiFi-маршрутизатор, вежа стільникового осередку SP і т.і.) може служити в 

якості вузла мережі, який контролює пристрої. Правила та угоди між різними 

мережами забезпечення доступу можуть бути закодовані як інтелектуальні 

контракти. Ці контракти можуть бути динамічними за своїм характером – в 

будь-який час, коли політика повинна бути змінена, необхідно змінити тільки 

код контракту [1].  

Коли пристрій передає свою особистість, вона приймається в мережу 

відповідним осередком ППЗ. Після того, як пристрій транслює своє місце 

розташування, до нього звертається вузол доступу, який може найкращим 

чином забезпечити обслуговування пристрою.  
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Це також дозволяє легко оцінювати та використовувати всі сервіси між 

різними вузлами доступу. Якщо, наприклад, WLAN з офісу або домашньої 

мережі надала доступ до пристрою, тоді ППЗ може відповідним чином 

скоротити суму рахунку приймальної компанії або будинку. Послуги, засновані 

на місцеперебуванні, дозволяють визначити, які пристрої знаходяться поблизу.  

Переваги: 

 Миттєва монетизація різних типів підключень за допомогою 

інтелектуальних контрактів.  

 Можливість встановлювати ціни місцевих підключень виключно на 

основі попиту і пропозиції в цьому районі.  

 Нові бізнес-моделі для використання вільної потужності для 

трафіку.  

2. Мережі IoT 

 Blockchain може забезпечувати безпечний і безпомилковий 

одноранговий зв'язок для тисяч пристроїв Інтернету речей (IoT) з економічними 

саморегульованими мережами [2]. 

 Наприклад, машини на заводі-виробнику зможуть зв'язуватися 

та аунтифікуватись через blockchain для управління виробничими процесами. 

Активне ручне втручання робочої сили буде, наприклад, необхідно тільки в 

тому випадку, якщо окремі машини вимагають обслуговування на основі 

показників прогнозу обслуговування. Крім того, ризик припинення 

виробництва через зіпсовані або зламані машини може бути обмежений, 

завдяки розподіленій і узгодженій аутентифікації даних в мережі ланцюжка.  

Поточні проблеми   

Датчики IoT зазвичай містять конфіденційну інформацію про замовників 

компанії, що робить дані й мережеву безпеку важливим і дорогим компонентом 

зв'язку IoT. Крім того, розмір мережі визначає мережеву маршрутизацію і 

складність управління, що призводить до різних системних проблем загальної 

платформи. 

Рішення на основі blockchain 
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Blockchain дозволяє використовувати високо захищені однорангові 

мережі з явним самоспостереженням, використовуючи досить велику кількість 

вузлів. Ці мережеві вузли Blockchain можуть бути представлені поодинокими 

вбудованими датчиками IoT з можливістю перевірки кожного блоку, який 

змінюється в Blockchain. Для початку ці мережі можуть бути введені в 

приватну середу, засновану на стільникових вежах середнього класу з відносно 

низькими інвестиційними вимогами. Розгортання такої мережі за допомогою 

публічної блокової мови (наприклад, Bitcoin або Ethereum) з подальшим 

розширенням забезпечить безперешкодний зв'язок і безпеку. Тоді ППЗ зможуть 

забезпечити безпеку приватного / відкритого ключа та глобальний зв'язок.  

Переваги 

 Самостійні, однорангові мережі, що здійснюють регіональну 

маршрутизацію.  

 Високі рівні безпеки для IoT-пристроїв в публічних мережах.  

 Недорогі параметри налаштування для цілей малого та середнього 

бізнесу (SME).  

3. Висновки 

В цій статті було розглянуто способи та переваги застосування технології 

Blockchain в телекомунікаційних системах, а також поточні проблеми 

мережевого характеру. Ця технологія може бути використана, як загальний 

реєстр, що зберігає транзакції з ідентифікаторами. ППЗ може забезпечити 

партнерам індивідуальний підхід до сервісу, що в свою чергу дозволяє 

додатково генерувати звіти шляхом переговорів за відповідними угодами.  

Blockchain дозволяє використовувати високозахищені однорангові 

мережі, завдяки використанню великої кількості вузлів. Ці мережеві вузли 

можуть бути представлені, як поодинокі вбудовані датчики ІоТ з можливістю 

перевірки кожного блоку, що змінюється в Blockchain. 
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digital-трансформации [Електронний ресурс] / Ольга Шуневич – Режим доступу 

до ресурсу: https://www.billing.ru/blog/tehnologiya-blokcheyn-v-telekome-novyy-

instrument-digital-transformacii. 
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Вступ 

Інтернет речей (Internet of Things, IoT) – це постійно зростаюча мережа 

фізичних об'єктів, які мають IP-адресу для підключення до Інтернету, а також 

зв'язок між цими об'єктами, іншими пристроями та системами, що підтримують 

Інтернет. 

В IoT входять такі традиційні пристрої, як: настільні та портативні 

комп'ютери, смартфони та планшети. Ці апарати розраховані на повсякденне 

використання вбудованих технологій для спілкування та взаємодії з зовнішнім 

середовищем через Інтернет. 

Основними проблемами створення багатофункціональної компактної 

системи зчитування та обробки інформації в режимі користувач-пристрій є 

https://www.billing.ru/blog/tehnologiya-blokcheyn-v-telekome-novyy-instrument-digital-transformacii
https://www.billing.ru/blog/tehnologiya-blokcheyn-v-telekome-novyy-instrument-digital-transformacii


53 
 

ергономіка, швидкодія та енергоспоживання. Для забезпечення безперервного 

процесу зчитування та синхронізації даних необхідно, щоб система була 

побудована на базі швидкодійної апаратної частини. За збереження та точність 

даних відповідатимуть спеціалізовані протоколи інформації. 

Завдяки інформаційно-технічній базі у вигляді зростаючої кількості 

обчислювальних пристроїв та розвитку Інтернет мережі наших днів, ми маємо 

можливість побудувати систему Інтернет-речей. 

В цій статті будуть розглянуті оптимальні протоколи обробки та передачі 

даних в системі ІоТ, принцип роботи наших пристроїв і можлива стратегія 

реалізації системи на основі технології BLE. 

1. Протоколи IoT 

У зв'язку з швидким розвитком Інтернету речей та винятковими 

особливостями даної мережі (наприклад, пристрої з низьким 

енергоспоживанням, низькі швидкості передачі тощо) з'явилася необхідність у 

створенні протоколів, які будуть задовольняти даним вимогам. 

Протоколи передачі даних IoT – це правила, що визначають способи обміну 

даними між об'єктами мережі Інтернет-речей. До них відносяться: 

 MQTT: протокол для збору даних пристроїв та передачі їх серверам 

(D2S); 

 XMPP: протокол для з'єднання пристроїв з людьми, частковий 

випадок D2S-схем, коли люди з'єднуються з серверами; 

 DDS: швидка шина для інтеграції інтелектуальних пристроїв (D2D); 

 AMQP: система організації подій для з'єднання серверів між собою 

[1]. 

Ключові особливості протоколів залежать від їх передбачуваного 

застосування. Використання даних між пристроями в принципі відрізняється 

від збирання даних на пристрої. Наприклад, включення освітлення (в цьому 

випадку оптимальним варіантом є XMPP) абсолютно відрізняється від генерації 

енергії (DDS), моніторингу ліній передачі (MQTT) або аналізу споживання 

енергії в центрі обробки даних (AMQP). 
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Internet of Things охоплює широкий спектр варіантів використання, які 

розповсюджуються в різних галузях. Ці варіанти використання можливо 

масштабувати з одного обмеженого пристрою до масового міжплатформного 

розгортання вбудованих технологій і підключення хмарних систем в режимі 

реального часу. Численні протоколи зв'язку дозволяють пристроям і серверам 

спілкуватися один з одним все більшими способами. 

2. BLE-стек 

Як тільки люди навчилися передавати інформацію без допомоги дротів, 

постало завдання передачі даних, використовуючи пристрій на батарейках. 

Проблема в тому, що повинен існувати ще один допоміжний пристрій, який 

буде постійно або прослуховувати ефір, або передавати дані. Проблема виникає 

в тому випадку, якщо і приймач і передавач мають батарейне живлення. В 

цьому випадку приходить на допомогу BlueTooth Low Energy (BLE) [2]. 

Для передачі і прийому даних необхідна енергія, тому піднімають 

швидкість передачі даних, що б в одиницю часу встигнути передати більше 

інформації. Для цього в BLE прийнята швидкість передачі інформації в 1 

Мбіт/c. Однак не тільки швидкість передачі даних важлива. Найважливішим у 

BLE є те, що пристрої зв'язку вміють переходити в синхронний режим роботи. 

Іншими словами, пристрої сплять 99% часу, потім прокидаються на дуже 

короткий час, обмінюються інформацією і знову засинають.  

Нова версія специфікації Bluetooth дає можливість підтримки широкого 

діапазону додатків і зменшує розмір кінцевого пристрою для зручного 

використання в галузях охорони здоров'я, фізкультури і спорту, охоронних 

систем і домашніх розваг. 

Споживаючи менше енергії, технологія Bluetooth з низьким 

енергоспоживанням пропонує тривалий забезпечення зв'язку і єднає маленькі 

пристрої типу датчиків і мобільні пристрої в межах персональних мереж (PAN). 

Це дає можливість в якості хоста між передавачем та сервером 

використовувати звичайний смартфон, обладнаний технологією Bluetooth. 
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Завдяки цьому передача даних відбуватиметься протягом тих інтервалів, які 

необхідні без розривів в зв‘язку. 

3. Апаратна платформа та хмарне сховище 

В якості давача та попереднього обробнику даних буде SensorTag 2 від 

Texas Instruments. 

На платі, розміром 5 x 6,7 x 1,4 см, розміщено десять датчиків різного 

типу [3]. У SensorTag встановлений офіційний додаток для мобільних платформ 

(iOS та Android), який дозволяє підключатися до SensorTag, зчитувати і 

відображати покази датчиків, змінювати налаштування датчиків і періоди їх 

опитування, пересилати дані сенсорів в «хмарне-сховище». 

 В якості власного веб-сервісу, щоб приймати і відображати показання 

наших сенсорів  використовуватимемо хмарну платформу від IBM–Bluemix. 

Хмарна платформа IBM-Bluemix потрібна нам для реалізації сервісів 

зберігання, аналітичної обробки і візуалізації даних, отриманих з SensorTag які 

були відправлені зі смартфону. 

Bluemix – це відкрита платформа хмарного сховища типу PaaS (Platform 

as a Service) на базі проекту з відкритим вихідним кодом Cloud Foundry. Ця 

платформа призначена для розробки та хостингу додатків, також вона спрощує 

управління інфраструктурою. Вона дозволяє швидко створювати і розгортати 

додатки та управляти ними. 

За допомогою офіційного додатку SensorTagApp для смартфонів, які 

працюють на операційній системі iOS (можливо і для Android версією вище ніж 

5.0) та редактора додатків Node-RED ми можемо безпосередньо 

відслідковувати дані датчиків за фізичною MAC-адресою пристрою в сервісі 

IBM-Bluemix. Цю інформацію ми можемо оброблювати, аналізувати та 

експортувати для наших подальших цілей. 

4. Висновки 

Розглянуто основні протоколи та принципи побудови мережі Інтернету 

речей на основі технології BLE та програмно-апаратних платформ Sensor Tag. 

Побудована система дозволяє відслідковувати дані моніторингу навколишнього 
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середовища та провидити з ними необхідні маніпуляції з будь-якої точки світу де 

присутнє Інтернет з‘єднання, що відповідає загальноприйнятій концепції ІоТ. 

Література: 

1. Рrotocols behind internet things [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.electronicdesign.com/print/embedded/understanding-protocols-

behind-internet-things. 

2. Bluetooth Low Energy Software Stack [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.ti.com/tool/ble-stack. 

3. SimplelinkSensorTag [Електронний ресурс] // TI.com – Режим доступу до 

ресурсу: www.ti.com/sensortag. 
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У доповіді досліджується Інтернет речей та протокол 6LoWPAN, 

побудований на основі стандарту IEEE 802.15.4, з метою вибору архітектури 

побудови бездротової сенсорної мережі для систем промислового моніторингу. 

На підставі проведеного дослідження робиться висновок про перспективність 

побудови бездротової сенсорної мережі на базі протоколу 6LoWPAN.  

http://www.electronicdesign.com/print/embedded/understanding-protocols-behind-internet-things
http://www.electronicdesign.com/print/embedded/understanding-protocols-behind-internet-things
http://www.ti.com/tool/ble-stack
http://www.ti.com/sensortag
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Інтернет речей (Internet of Things, IoT) – це об'єднання в мережу будь-

яких пристроїв з використанням спеціального програмного забезпечення і 

датчиків, які взаємодіють один з одним, отримуючи інформацію і обмінюючись 

нею. Технології IoT відкривають користувачам безмежні можливості, 

починаючи з інтернет-підключення речей вдома або на роботі і закінчуючи 

світом розваг. 

Під терміном "річ" в IoT мається на увазі інтелектуальні, тобто "розумні" 

предмети або об'єкти (Smart Objects або Smart Things, або Smart Devices). IoT – 

це традиційна або існуюча мережа Інтернет, розширена підключеними до неї 

обчислювальними мережами фізичних предметів або речей, які можуть 

самостійно організовувати різні моделі підключення або спілкування «Річ - 

Річ» (Thing-Thing), «Річ - Користувач» (Thing-User) і «Річ - веб-Об'єкт » (Thing-

Web Object) [1]. 

Слід зазначити, що Smart Objects – це датчики або приводи (sensors or 

actuators), забезпечені мікроконтролером з операційною системою реального 

часу зі стеком протоколів, пам'яттю і пристроєм зв'язку, вбудовані в різні 

об'єкти, наприклад, в електролічильники або газові лічильники, датчики тиску, 

вібрації або температури, вимикачі і т.і. "Розумні" об'єкти або Smart Objects 

можуть бути організовані в обчислювальну мережу фізичних об'єктів, які 

можуть бути підключені через шлюзи (хаби або спеціалізовані IoT платформи) 

до традиційної мережі Інтернет. 

До недавніх пір використання IP було неможливо в бездротових 

сенсорних мережах, оскільки IP не міг масштабуватися для роботи на 

мікроконтролерах з каналами з обмеженою енергією таких, як радіоканал IEEE 

802.15.4 [2]. Пакети, які використовуються в IEEE 802.15.4, досить малі, також 

весь стек протоколів повинен використовувати дуже малу кількість пам'яті. 

Проект стандарту IETF 6LoWPAN [3], що рекомендує передачу 

повідомлень IPv6 поверх IEEE 802.15.4, випущений в березні 2007 року, змінив 

все. Потенціал 6LoWPAN для роботи з пристроями з низьким споживанням 

енергії робить його привабливим для використання не тільки в портативній 
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техніці, але і в широкому діапазоні промислових засобів. Вбудована підтримка 

шифрування AES-128 закладає основу для надійної аутентифікації і безпеки. 

Для того, щоб бути конкурентоспроможним по відношенню до інших 

протоколів, в 6LoWPAN застосовується схема стиснення заголовків «плати 

тільки за те, що використовуєш» [3]. При прямій інтеграції з IP 

маршрутизаторами з'являється перевага у використанні найбільш просунутих 

мережевих систем безпеки на відміну від тих, що пропонуються шлюзами в ad 

hoc мережі. 

Робоча група IETF 6LoWPAN була сформована для вирішення проблеми 

передачі IP пакетів поверх каналів IEEE 802.15.4 способом, що задовольняє 

відкритим стандартам і надає взаємодія з іншими IP каналами і пристроями в 

тій же мірі, як і з пристроями ІЕЕЕ 802.15.4. Таке рішення має безліч переваг. 

Кожен сенсор в 6loWPAN мережі має персональний IPv6 адресу. Це дозволяє 

багатьом компаніям робити пристрої, які можуть працювати разом в одній 

мережі з наявними мережевими комп'ютерами і обладнанням. Кожен сенсор в 

6loWPAN мережі має персональну IPv6 адресу. Це позбавляє від необхідності 

мати комплексні шлюзи для кожного локального IEEE 802.15.4 протоколу, 

безлічі адаптерів, які використовуються існуючими додатками для зв'язку через 

ці шлюзи, спрощує безліч специфічних для шлюзів процедур аутентифікації і 

безпеки. Також на базі IP може бути легко реалізована NAT (підміна адрес), 

розподіл навантаження, кешування. 

Однак використання IP інфраструктури приносить також і складності. 

Адреси та заголовки, які використовуються в IPv6 великі і тому дані, які 

необхідно передавати можуть виявитися більше, ніж розмір пакету ІЕЕЕ 

802.15.4. У 6loWPAN це вирішується розбивкою пакета на більш дрібні. 

Застосовуючи стиснення заголовків, можна домогтися істотного збільшення 

розміру переданої корисної інформації. Коли пристрій IEEE 802.15.4 зв'язується 

з IP пристроєм, який знаходиться поряд, адреса може бути стиснута до одного 

байта, що вказує на те, що адреса призначення береться з канальної адреси 
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IEEE 802.15.4 пакета. Коли зв'язок встановлюється з пристроєм поза сенсорної 

мережі, повна IP адреса включається в заголовок. 

Стандарт IPv6 вимагає, щоб всі канали зв'язку підтримували пакети 

розміром до 1280 байт. Якщо дані, що передаються, настільки малі, що 

вміщаються в простому пакеті IEEE 802.15.4, вони можуть бути додані без 

надлишкової інформації, в іншому випадку додається заголовок фрагментації 

для відстеження того, як повідомлення розбите на частини. При неможливості 

самостійно доставити повідомлення до адресата додається заголовок меш 

(mesh) маршрутизації. При використанні меш маршрутизації адреси джерела і 

призначення можуть бути записані у вигляді короткої 16-бітної або повної 64-

бітної адреси. В меш заголовок також включається лічильник передач (Hops 

Left), що дозволяє обмежити час життя пакета максимум чотирнадцятьма 

передачами. Вибір меш протоколу здійснюється на пристрої при кожній 

передачі. 

Протокол 6LoWPAN включає в себе два типи маршрутизації: механізм 

меш маршрутизації канального рівня, так званий «mesh-under» і передачу 

пакетів з використанням IP адресації – «route-over». Відмінності між цими 

механізмами схожі на відмінності між мостовими мережами і IP 

маршрутизацією поверх Ethernet. При «mesh-under» маршрутизації всі вузли 

розміщуються на одному каналі, який обслуговується одним або кількома 

роутерами, так званими «прикордонними маршрутизаторами 6LoWPAN» 

(6LoWPAN Border Router, 6LBR). У мережах «route-over» одночасно існує 

кілька каналів. На відміну від фіксованих IP каналів, учасники даних каналів 

можуть змінюватися у відповідність з властивостями бездротової мережі, 

такими як низьке енергоспоживання і умови навколишнього середовища. 

У мережах «route-over» є два типи маршрутизаторів – 6LBR і 6LR. 

«Прикордонні» маршрутизатори розташовані на кордоні мереж 6LoWPAN і 

інших мереж, тоді як маршрутизатори 6LoWPAN розміщені всередині мережі і 

виконують протокол маршрутизації. 
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У конфігурації «mesh-under» 6LBR виступають в якості IPv6 

маршрутизаторів, тоді як всі хости LR-WPAN знаходяться на одному каналі, на 

відстані одного IP переходу. У такій топології не існує 6LoWPAN 

маршрутизаторів, так як пересилання обслуговується протоколом 

маршрутизації канального рівня. В обох конфігураціях хости працюють в 

якості простих IPv6 вузлів. 
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Одним з методов диагностики функционального состояния печени 

является сциниграфическое  исследование (СЦ) ретикуло-эндотелиальной 

системы (РЭС). Сцинтиграфию РЭС проводят для оценки состояния печени и 

селезенки с целью определения их формы, размеров и нарушений анатомо-

морфологической структуры при опухолях, циррозах, гепатитах и других 

заболеваниях [1-3]. При проведении данного вида исследования печень 

визуализируется при использовании коллоидных частиц, как правило, 

меченных 99mTc. Коллоидные частицы фагоцитируются клетками Купфера, 

где и остаются в течение достаточно длительного  времени, что позволяет, как 

оценить их пространственное распределение по данным статических 

исследований (изображение печени в заданной проекции), так и проводить 

однофотонную эмиссионную компьютерную томографию.  

При заболеваниях печени накопление и пространственное распределение 

радиофармпрепарата (РФП) в  печени изменяется. Нефункционирующие клетки 

РЭС и соответствующие области на сцинтифото не визуализируются, 

например, опухоли, кисты, и проявляются как дефекты накопления. 

В клинической практике пространственного распределения РФП в печени 

оценивается по критериям [3, 4]: 

- характер распределения РФП:  равномерный, диффузный или 

неравномерный, очаговый (присутствуют участки со сниженным накоплением 

препарата);  

- характер очагов: их количество (отдельные или множественные);  

локализация;  величина (крупноочаговое, мелкоочаговое) [3, 4]. 
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Однако, при проведении мониторинговых исследований, в случае 

необходимости количественного сравнения пространственной неоднородности 

распределения РФП в печени на различных этапах лечения данные критерии 

мало информативны и не отображают динамики процесса. В то же время 

литературные данные, посвященные данной проблеме, практически 

отсутствуют.  

В связи с этим целью данной работы является разработка алгоритма 

интегральной оценки пространственного распределения (неоднородности) РФП 

в печени при проведении сцинтиграфических исследований РЭС. 

Алгоритм оценки ПН распределения РФП в печени 

В данной работе для определения понятия ПН поля будем 

придерживаться следующей характеристики неоднородности поля [5]: 

пространственная неоднородность характеризуется количеством областей в 

зоне интереса, их геометрическими размерами и амплитудой выше заданного 

уровня. Области с относительно равномерным распределением поля или 

области несвязности (для сегментированного изображения) будем называть 

«паттернами».  

Алгоритм оценки ПН распределения РФП сводится к следующим шагам: 

1. Нормирование изображения печени (А) и инвертирование 

изображения (поскольку анализируются участки сниженного накопления РФП): 

)min()max(

)min(

AA

AA
An




 ,  nAA 10  

2. Задание уровней дискретизации L и S. 

)1...0(L , )...0( 0SS ,  

где L – шаг уровня бинаризации изображения, S – минимальная 

площадь паттернов, S0 – площадь изображения печени. L>>min(A), где A – 

минимальный перепад СРС между двумя соседними пикселями по всему 

пространству зоны интереса печени. Smin, S>>s, s –площадь пикселя 

изображения. 
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3. Бинаризация изображения по уровню  

LLL ii 1 ,  LNi ,..,2,1 . 

4. Подсчет количества паттернов Np(Sj) и суммарной площади SSj для 

каждого диапазона  Sj+S ( n
S

S
j 


 0,..,2,1 ). 

5. Расчет средней амплитуды паттернов U(Sj) площадью Sj+S. 

6. Расчет параметра неоднородности: 
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0 0
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 , 

где NL - общее количество паттернов при заданном уровне бинаризации 

L. 

Результат расчета ( )jS  - дискретно-непрерывный спектр от площади 

паттернов Sj. Для характеристики неоднородности  распределения РФП одним 

числовым значением было предложено рассчитывать интегральный параметр 

неоднородности: 

1

( )
n

i

i

S S




     (1) 

Клинические исследования 

Для клинической апробации предложенного способа оценки ПН 

распределения РФП в печени было проанализировано 28 изображений с РФП 

99m
Tc-коллоид (

99m
Tc-технефит) пациентов с различной патологией РЄС и 

различной степени поражения паренхимы. В качестве критерия сравнения ПН с 

(1) была использована мера энтропии по Шеннону изображения печени A0. 

Результаты анализа представлены на рис. 1. Данные показывают 

достаточно высокую корреляционную зависимость между двумя критериями 

неоднородности (коэффициент корреляции, без учета результатов двух 

пациентов, указанных стрелками на рис. 1, составил 0,86). Для анализа причин 

резкого отклонения некоторых значений от линии регрессии изображения 

экспертным путем были ранжированы по степени неоднородности. После 
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сопоставления количественных данных и экспертной оценки было установлено, 

что отклонения связаны с грубыми крупноочаговыми изменениями печени с 

изменением ее формы (рис. 2). 

Приведенные изображения (рис. 2) и их анализ показывают, что в тех. 

случаях, когда форма печени резко не изменена, оба критерия ПН имеют 

одинаковую значимость. В случаях, когда отмечаются грубые нарушения 

функционального состояния паренхимы печени, параметр  дает более 

адекватные результаты расчета. 

 

 

Рис. 1. Взаимное изменение энтропии и интегрального параметра ПН  

изображений печени по данным ретикулосцинтиграфии 
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Рис. 2 Сравнение экспертной и количественной оценки ПН распределения 

РФП в печени: а – условно нормальное распределение; б – диффузно-
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неоднородное распределение; в – крупно-очаговое распределение и изменением 

формы печени 

Выводы 

1. Разработан новый критерий пространственной неоднородности 

распределения РФП в печени по данным ретикулосцинтиграфии. 

2. При умеренных изменения формы печени энтропия распределения 

РФП в печени и разработанный критерий неоднородности имеют одинаковую 

значимость. При грубых изменения функционального состояния паренхимы 

печени интегральный параметр неоднородности дает более адекватные 

результаты, чем энтропия. 

3. Разработанный критерий ПН распределения РФП в печени может 

бать использован при мониторинговых исследованиях пациентов. 
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Nowadays we often hear about artificial intelligence (AI) and smart machines 

and there are many myths about them. To be honest there is more fan fiction then real 

information in this rumors. In this reason, was created this article, to light the 

problems related to AI development sphere. 

Artificial intelligence is an area of computer science that envisages the creation 

of intelligent machines. AI research is designated as the study of ―intelligent agents‖: 

any device that perceives its environment and takes actions that maximize its chance 

of successfully achieving its goals. I. Mitra and P. Nandy note that ―artificial 

intelligence refers to the ability of a computer or a computer-enabled robotic system 

to process information and produce outcomes in a manner similar to the thought 

process of humans in learning, decision making and solving problems‖ [2, p. 7]. 

Colloquially, the term ―artificial intelligence‖ is applied when a machine imitates 

―cognitive‖ functions that humans associate with only human type of minds, kind of 

thinking, making conclusions etc. [1]. 

Research associated with artificial intelligence is highly technical and 

specialized. The core problems of AI include programming computers for certain 

features such as: knowledge, reasoning, speech recognition, problem solving, 

consciousness, learning, planning, ability to manipulate and move objects. 

Knowledge engineering is one of the core parts of AI research. Machines can 

often act and react like humans only if they have enough information about the 

surrounding world and set of prepared in advance patterns. Artificial intelligence 

must have access to objects, categories, properties and relations between all of them 

to implement knowledge engineering. As practice shows initiating common 
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reasoning, sense and problem-solving power in machines is a difficult and boring 

approach. 

Machine learning is another core part of AI. Learning without any kind of 

supervision requires an ability to identify patterns in streams of input data, whereas 

learning with adequate supervision involves classification and numerical regressions. 

Classification finds out the category an object belongs to and regression deals with 

obtaining a set of numerical input or output examples, thereby AI algorithms enabling 

the generation of suitable outputs depending on received input information [3]. 

From SIRI to self-driving Tesla cars, AI is progressing rapidly. While science 

fiction often portrays AI as robots with human-like characteristics, artificial 

intelligence is closer to the self-improving neuron net, which can encompass anything 

from Google‘s search algorithms to autonomous weapons. 

So, obviously, there is a question about safety. In the near term, the goal of 

keeping AI‘s impact on society beneficial motivates research in many areas, from 

economics and law to technical topics such as validity, security, verification and 

control. But can we trust AI something more important than protecting our personal 

computers? It is a great responsibility to control for example cars on the roads, 

airplanes in the sky, your pacemaker, which helps you live. Any mistake in AI‘s code 

can cause some huge financial losses, it can be possible that bot, which controls your 

automated trading system, understands the situation wrong and blows off your 

money. Another short-term challenge is preventing a devastating arms race in lethal 

autonomous weapons [5]. 

Stephen Hawking, Elon Musk, Steve Wozniak, Bill Gates, and many other big 

names in science and technology have recently expressed concern in the media and 

via open letters about the risks posed by AI, joined by many leading artificial 

intelligence researchers. Most researchers agree that a super intelligent AI won‘t 

show human emotions like love or hate, and that there is no reason to expect AI to 

become intentionally benevolent or malevolent. Instead, thinking about how artificial 

intelligence might become dangerous for humanity, most respected scientists think 

two possibilities most likely. 
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The first variant. AI, which was created to do something devastating. 

Autonomous weapons are artificial intelligence systems and they have only one 

purpose — destroy its aim. In the wrong hands, these technologies could be easily 

used for terrorism or other fearful things. But even if everything goes well and 

artificial intelligence will be used only by arms, it‘s dangerous, too. One of the worst 

scenarios is AI war. Just imagine what happens if AI with high level access decides 

that it is the most efficient to make prevent nuclear strike. Humans could probably 

lose control of such a situation. This risk is one existing even with simple AI, but 

grows as levels of AI intelligence and autonomy increase. 

The second variant is more like fan fiction books. I mean riot of machines. AI 

has a beneficial aim but having freedom of choice it decides to develop a destructive 

method of achieving its purpose. This can happen whenever we have 

miscommunication with AI. Often what people say don‘t exactly the same, what they 

want to have. If you ask an obedient intelligent car to take you to the airport as fast as 

possible, it might get you there chased by helicopters and covered in vomit, doing not 

what you wanted but literally what you asked for [5]. 

On the other hand, artificial intelligence gives humanity an opportunity to 

develop infinite and spend time with pleasure. It‘s comfortable to outsource AI all 

dangerous and not prestigious work, isn‘t it? AI can easily operate people, control 

robots in the mines, keep up the purity in our cities. I think the most impressive is 

AI‘s potential in medicine. Each human can make a mistake but coldblooded machine 

always does maximum and can do the same mistake only once. 

As we considered, the concept about advanced AI isn‘t good or evil itself but 

competence. High level artificial intelligence will be extraordinary good at 

accomplishing its aims, and if those aims are not the same for AI and humanity it‘s 

our problem not AI‘s. You are not a great hater of ants and other insects who try to 

kill all of them everywhere, but if you want to build a comfortable house for your 

family and there‘s an anthill at place where you want to build, it‘s bad for ants not for 

you. A key goal of AI safety research is to never place humanity in the position of 

those ants. 
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When constructing computer networks, a lot of attention is spent for calculating 

their characteristics: QoS [1-2], probability [3-4], and capacity. Errors in calculations 

can lead to loss of time and money. Modeling the operation of routing nodes is a well-

developed part of science and technology, but existing models do not take into account 
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the situation with group data packets, which negatively affects the probability of a model 

[4-5]. Therefore, it is proposed to create a simulation model of the network node, which 

will take into account the features of processing group packets. 

There are several situations in which group packets occur on the network. For 

example, when transferring packets from higher OSI models, lower levels split them into 

multiple smaller packets, so a higher level packet can be presented at lower levels as a 

package group (Figure 1). 

 

Fig. 1. Several levels of OSI model 

If excessive group packets incomes to network nodes that are not designed for 

such a load - these packets will be lost and retransmitted, which will create an 

avalanche stream of packets and the system will refuse. Therefore, it is necessary to 

take into account the possibility of receiving groups of packages. 

At the moment, there are many software products for simulation, such as: 

Arena, Simscript, Anylogic, BpSimulator. All of them have their disadvantages: high 

cost, excessive functionality, focus on other areas. 

To simulate the operation of the network node, a custom application will be 

developed with the interface, which will be able to specify the input parameters of the 

system, and will display results in the form of graphs for visual inspection. The 

scheme of functioning of the simulation model (Fig. 2), which depicts the main 

modules of the future program, reflects the principle of its work. 
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Fig 2. Schema of Imitation model 

 

Conclusions. Thus, the content of this work includes analysis of the structure of 

group traffic, the principle of the functioning of the computer network node, existing 

methods for solving the problem, as well as developing software for modeling the 

flow of group packets and processing them with a node of the computer network and 

analysis of the results. 
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To explore systems, such as network nodes, use node models. An important 

characteristic of each model is the description of random traffic. In the literature, it is 

believed that traffic is described by a simple Poisson flow, and then models are used 

in this assumption. In fact, traffic violates the requirements for Poisson streams: 

stationarity, homogeneity, ordinariness and the absence of aftereffects or self-

similarity. Violation of one of the properties makes the use of Poisson models 

erroneous. Identifying the properties of real traffic and increasing the adequacy of 

traffic patterns is an urgent task.  

The aim of the work is to show on the basis of statistical data the existence of 

self-similarity in traffic.  

Self-similar flow estimated by parameter of Hurst -  )1;5.0(H . It is known 

that mathematical expectation, variance and autocorrelation function for self-similar 

process are the follows [1-2]. 
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   )()( atXMatXM H  ,                                           (1) 

   )()( 2 atXDatXD H ,                                            (2) 

),(),( 2 asatRastR x

H

x

 .                                           (3) 

 

The graph of the autocorrelation function of the self-similar process and the 

Poisson process is shown in the graph. Here, the autocorrelation function of the self-

similar process decreases noticeably more slowly, i.e. there is a long-term 

dependence on the previous values of the random variable. Physically, this means 

that if the interval between the packets was small, then the next interval is likely to be 

small, too, and vice versa, if it was large, then the next interval is also expected to be 

large. 

 

Fig. 1. )(1 nr - autocorrelated function for packages interval in real traffic. 

 )(2 nr  - autocorrelated function for process with 5.0H . 

The developed program (fig. 2) examines the IP addresses. For them an 

autocorrelation function is constructed. Then, by the method of least squares (OLS) 

the best value of the parameter H from formula (4) [1] 

 

)1()1()( Hr                                                       (4) 
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is determined, which allows approximating the obtained autocorrelation 

function.  

 

 

      

Fig. 2. Program approximates histogram by Ordinary Least Squares (OLS) 

method 

 

Table 1 

List of Hurst parameter value depending on IP addresses number in research 

Numbe

r of  

IP 

addresses 

Hurst 

parameter, H 

 Number 

of  

IP 

addresses 

Hurst 

parameter, H 



75 
 

10 0.77  100 0.75 

20 0.77  500 0.71 

30 0.76  1000 0.65 

 

 

Conclusions. It was shown that with increasing of the researched IP addresses 

the Hurst parameter of traffic decreases. Nevertheless, the use of Poisson traffic 

patterns leads to significant calculation errors. 
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Актуальність. У системах захисту та передачі інформації все частіше 

застосовують скінченні поля, адже їх використання сприяє уникненню помилок 
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округлень і дозволяє представляти дані у зручному для комп‘ютера вигляді. 

Основними сферами їх застосування є криптографія, завадостійке кодування та 

побудова цифрових фільтрів [1].  

Операції над елементами скінченних полів виконуються за різний час в 

залежності від представлення елементів. Отже, питання використання різних 

базисів в залежності від частоти використання операцій є актуальним. Як 

наслідок, важливою є побудова ефективних алгоритмів переходу між базисами 

та їх модифікація. 

Постановка задачі. Основним базисом для виконання операцій у 

скінченних полях (позначаються GF(p
m
)) є поліноміальний, у ньому базисні 

елементи представлені степенями твірного елемента t:  2 11, , , , mA t t t  . 

Альтернативним способом представлення елементів є нормальний базис, де 

вони представлені наступним чином  
2 1

0 1 2 1, , , ,
mp p p

mB t t t t   


     . 

Метою дослідження є аналіз методу перетворення елементів між 

базисами та розроблення нового підходу до формування матриці переходу. 

Виклад існуючих підходів. Основним алгоритмом для виконання 

міжбазисних перетворень у скінченних полях є використання оберненої 

матриці переходу для перетворення елементів з поліноміального базису в 

нормальний [2]: 

1. Виразити базисні елементи нормального базису 

 
2 1

0 1 2 1, , , ,
mp p p

mB t t t t   


      через базисні елементи 

поліноміального  2 11, , , , mA t t t  . 

2. Сформувати матрицю переходу (елементи нормального базису 

розміщуються в стовпчик). 

3. Обчислити обернену матрицю (математичні операції виконуються 

за правилами поля GF(p
m
)). 

4. Перетворити елемент заданий у поліноміальному базисі у 

нормальний базис за допомогою формули 
1

B AM  x x . 
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Побудова матриці переходу за вищенаведеним алгоритмом базується на 

вираженні базисних елементів нормального базису 

 
2 1

0 1 2 1, , , ,
mp p p

mB t t t t   


      через поліноміальний. Традиційно цей 

етап виконують у два способи: діленням елемента 
ipt  на незвідний поліном або 

підстановками з незвідного многочлена. Розглянемо ці способи докладніше для 

поля GF(2
3
) з незвідним поліномом   4 3 1f x x x   . 

Для 2i ip m   додаткових обчислень виконувати непотрібно (елементи 

подаються за означенням): 
02

0 x x   , 
12 2

1 x x   . Решту елементів треба 

обчислити використовуючи вищенаведені підходи. 

Підхід 1 (ділення на незвідний многочлен): 

   
22 4 3 2 2

2 mod mod 1 1x f x x x x x x          

4 3 20 0 0 0x x x x   
 

3 2 1x x 
 

4 3 20x x x x  

 

1x   

 3 20 0x x x  

 

 

 3 2 0 1x x x  

 

 

  2 1x x 

 

 

 

Підхід 2 (підстановки з незвідного поліному): 

4 3 2 3 2

2 ( 1) 1x x x x x x x x x            . 

Для підходу 1 кількість необхідної пам‘яті й часу пропорційна параметру 

1mp  , що призводить до значних обчислювальних витрат для великих m, а 

підхід 2 складний для програмної реалізації, оскільки кількість додаткових 
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обчислень (зокрема, операцій додавання й множення) зі зростанням параметра 

m, експоненційно зростатиме. 

Модифікований підхід. Елемент нормального базису 
ipt  можна 

обчислити за допомогою рекурентної формули  
1

1

1

i i i
p

pp p p p

i i

j

t t t 
 





     

це дозволить зменшити кількість виділеної пам‘яті й пришвидшити виконання 

алгоритму. Для вищенаведеного прикладу: 

       
22 2 4 3 2 2

2 1 mod mod 1 1f x x x x x x x         . 

Змін порівняно з першим підходом для розглянутого прикладу немає, але 

при збільшенні параметра m кількість виділеної пам‘яті зростатиме не так 

стрімко: пропорційно числу m p . Це спричинено тим, що елемент 
1i 
 має 

степінь меншу за m (після вираження його через базисні елементи 

поліноміального базису), а степінь наступного елемента (
i ) в разі 

використання рекурентної формули не перевищуватиме m p . 

Експериментальні результати. Дослідження проводились на 

комп‘ютері Acer ES1-311 на операційній системі Windows 7 з наступними 

характеристиками: CPU 1.83 ГГц, Intel Celeron N2940, оперативна пам‘ять 4 Гб. 

Алгоритми реалізовані мовою програмування C#.  

Експериментальні результати швидкості побудови матриці переходу 

залежно від обраного підходу наведені у табл. 1. Як видно з експериментальних 

результатів, запропонований підхід дає гірші часові результати для полів з 

параметром 10m  . Про те для полів з параметром 12m   приріст швидкодії є 

значним. Так, у полі GF(2
14

) час побудови матриці переходу менший у 4,5 разів; 

у полі GF(2
16

) – у 11, а для 18m   – 40 разів. 

 

Таблиця 1 

Результати побудови матриці переходу 

p m Незвідний поліном 

Час побудови, мс 

Підхід 1 (ділення на 

незвідний поліном) 

Модифікований 

підхід 
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2 8 8 7 2 1x x x x     0,0877433 0,1332861 

2 10 10 9 4 1x x x x     0,1923009 0,2208144 

2 14 14 13 3 2 1x x x x     2,016727 0,4689929 

2 16 16 15 4 1x x x x     8,754337 0,6960259 

2 18 18 17 5 1x x x x     37,6739521 0,8904218 

2 20 20 3 1x x   164,2269162 1,1983284 

 

Висновки. Запропоновано підхід побудови матриці переходу, який дає 

приріст швидкодії для параметра 12m   у понад 4,5 рази. Так, для 16m   час 

побудови матриці переходу є в 11 разів меншим, за стандартний підхід (ділення 

елемента 
ipt  на незвідний поліном). 
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Актуальність теми досліджень. Сучасні економічні умови 

функціонування підприємств – виробників, торгівельних компаній, приватних 
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підприємців вимагають виваженого прийняття рішень щодо розвитку своєї 

діяльності. XXI століття ми можемо дійсно назвати ерою цифрових технологій і 

винахідництва в сфері інформаційних технологій.  

Соціальна мережа (від англійського social networking service) – 

платформа, онлайн-сервіс або веб-сайт, призначений для побудови, 

відображення та організації соціальних відносин [1]. Термін «соціальна 

мережа» вперше був вжитий соціологом Джеймсом Барнсом ще до появи 

Інтернету у 1954 році. У другій половині ХХ століття соціальні мережі почали 

розвиватися як наукова дисципліна і пізніше стали центральним поняттям у 

концепції Web 2.0. Соціальна мережа у сучасному розумінні з‘явилася у 1995 

році у США у вигляді сайту Classmates, який став успішним проектом і вже з 

2005 року соціальні мережі стали набувати великої популярності по всьому 

світові, з‘явилися «MySpace», «FaceBook», «LinkedIn», «Twitter», 

«Одноклассники.ру», «ВКонтакте», «МойМир», «МойКруг». Соціальні мережі 

міцно укорінилися у повсякденному житті і вже стали об‘єктом дослідження 

провідних маркетологів. Соціальні мережі як інструмент впливу на свідомість 

людини вивчають такі дослідники як В. Чернець [2], Д. Губанов [3], В. Сазонов 

[4]. У галузі брендингу територій можливості віртуальної реальності тільки 

починають вивчатися. Серед небагатьох наукових дослідників цього напрямку 

можна виділити А. Попова, П. Родькіна [5]. 

Таким чином, метою досліджень є розробка віртуальної платформи для 

створення соціальних мереж для реалізації ідей, проектів молодих розробників 

з України та прозора система фінансування для іноземних інвесторів, а також 

можливість розробки тематичних мереж в сфері науки, бізнесу, освіти. 

Досягнення мети досліджень вбачається у розв‘язанні сукупності 

прикладних завдань: 

– розглянути роботу асинхронного запиту;  

– проаналізувати роботу інтерактивної сторінки за допомогою jQuery, 

AJAX, PHP, MySQL; 

– дослідити процес використання соціальних мереж в сфері бізнесу; 
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– провести аналіз кращих платформ по створенню соціальних мереж; 

Об’єкт досліджень – процес аналізу ефективної розробки віртуальної 

платформи по створенню соціальних мереж в Україні.  

Предмет досліджень – алгоритмічні можливості соціальних мереж для 

поєднання краудфандінгових технологій та інкубаторів проектів. 

Наукове завдання досліджень полягає у створенні функціоналу 

соціальної платформи із зменшенням навантаження за рахунок асинхронних 

запитів. 

Методи досліджень: метод емпіричного аналізу, що  полягає в 

послідовному здійсненні наступних операцій: спостереження, моделювання, 

прогнозування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому. Зміна 

сфери застосування соціальних мереж, а також зменшене навантаження на сайт, 

що не буде спричиняти його «зависанню».  

Практичне значення отриманих результатів. Представити можливість 

самому клієнту вести бізнес та давати роботу іншим галузям науки, освіти. 

Захищена система при частому використанні запитів за рахунок асинхронних 

звернень. 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОЕКТУ 

Одним із елементів, що покращує функціональність веб-сторінки, є 

застосування методики AJAX - асинхронний обмін даними із сервером, тобто 

оновлення частини інформації веб-сторінки без перезавантаження всієї веб-

сторінки. Поняття асинхронний має на увазі паралельну обробку даних, тобто 

користувач може користуватись інформацією веб-сторінки (хоча б як мінімум 

пролистувати інформацію, що знаходиться на веб-сторінці) і в той же час 

браузер може відправляти AJAX-запит до серверу та обробляти його. 

Синхронний обмін даними приведе до «підвісання» браузера поки не 

виконається операції AJAX-запиту. Ми врахували всі особливості і реалізували 

асинхронний обмін даними із сервером. Тепер поговоримо про нашу 

платформу. 
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Будь-яка організація може отримати дану платформу і створити свою 

власну тематичну соціальну мережу, таку як їй потрібно. По суті, це шаблон 

(основа) для створення соціальних мереж, і на ній можна реалізовувати свої 

ідеї. Наприклад, була така задумка: створити «Інкубатор ідей», в якому люди з 

хорошими ідеями, могли розміщувати їх на платформі, а інвестори могли 

переглядати ці ідеї. У разі, якщо ідея сподобається інвестору, то він міг 

зв'язатися з автором ідеї, і обговорити їх майбутню співпрацю. Після цього 

інвестор міг стежити за прогресом даного startupа на самій платформі. Для 

написання проекту було використано мову PHP. 

Головна сторінка:  

На головній сторінці присутня інтерактивна карта. На ній будуть 

позначатись області, що вже розмістили свої проекти на нашій платформі. 

Також на ній показується найпопулярніша стаття, якщо вона вам сподобалась, 

тоді можна подивитись її детальніше. 

Основна частина ˗ Новини.  

В новинах можна побачити всі статті, які виставили інші люди. За 

бажанням, статті можна відсортувати за назвою, датою створення, оцінкою та 

за переглядами. Можна вибрати статті тільки одної категорії (після їх вибору, їх 

теж можна сортувати). Також можна шукати статті, потрібно просто ввести 

слово, за яким ви хочете шукати статті та натиснути кнопку «Поиск». 

Якщо вам сподобалась яка-небудь стаття – є можливість подивитись 

детальніше про неї. Потрібно натиснути на кнопку «Посмотреть подробнее». 

Після натискання кнопки відкриється наступна сторінка. На цій сторінці є 

можливість побачити ім‘я автора, та повний текст статті. 

Якщо ви зареєстровані на сайті, ви можете поставити оцінку та додати 

коментар до статті. 

Автор статті, якщо забажає, може додати додаткові зображення до статті. 

Якщо ми натиснемо на кнопку «+», біля зображення, тоді побачимо футер для 

перегляду зображень. 
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Тепер перейдемо до створення статті, але спочатку потрібно 

зареєструватись. Натиснемо на кнопку «Регистрация». 

Створення статті. 

Щоб створити статтю необхідно натиснути на кнопку «Создать статью», 

яка знаходиться на головній сторінці з новинами. Після натиснення на цю 

кнопку ми переходимо на сторінку створення статей, на цій сторінці для вас є 

роз‘яснення по крокам, як створювати статтю. Після створення з‘являється 

зображення загрузки, а потім показується ваша стаття. 

Ваша стаття створена, але інші її ще на бачать, тому що адміністратор 

повинен підтвердити, що цю статтю можна викласти в новини. Адміністратор 

перевіряє вашу роботу виконує такі дії: тиснемо на кнопку «Опубликовать» і 

вона з‘явиться в новинах. 

ВИСНОВОК 

У ході досліджень ми встановили, що поєднання соціальних мереж, 

краудфандінгу та стартап-інкубаторів цілком реально, чому є підтвердженням 

наша розробка. На даному етапі ми презентуємо платформу для наповнення 

ідеями та проектами, а також надаємо можливість для спілкування інвестора та 

розробника без посередників. 

Для технічної частини нами проаналізовані три основних поняття: 

краудфандінг, стартап школа та Інтернет-комерція. Ми розглянули механізми 

заробітку в соціальних мережах та роботу стартап-інкубаторів України.  

Приклад розробленої моделі підтвердив її придатність для вирішення 

практичних задач. 

Результати дослідження були представлені на фестивалі науки і техніки 

«SpaceTechFest 2017» та на міжнародному конкурсі з комп‘ютерних технологій 

«Infomatrix-2018», м. Бухарест, Румунія. 

Наукове завдання  у розвитку віртуального інструментарію, що в 

зрозумілій формі для користувача дасть можливість зустрітись інвестору і 

розробнику не покидаючи своєї домівки виконано в повній мірі. Знаходячись в 

зручних для себе умовах обидві сторони зможуть домовитись про співпрацю, а 
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також спостерігати за перебігом справ, чого неможна сказати про інші Інтернет 

розробки. Ми даємо можливість інвестору самому підбирати собі проекти на 

нашій «поличці» та відстежувати за ростом вибраного проекту. Це є 

передумовою чесного ведення бізнесу. 
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