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УДК 520.39   Технічні науки 

ОГЛЯД СУЧАСНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ ГЕОДЕЗІЇ 

Бабій В.В., 

Старший викладач кафедри землеустрою та кадастру 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Довгий Є.А., 

студент кафедри аерокосмічної геодезії 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Скоробагатько А.В., 

студентка кафедри геоінформатики 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка 

м. Київ, Україна 

Геодезичне приладобудування сьогодні переживає етап свого 

революційного розвитку. Зростаюча потреба у геодезичних приладах, з одного 

боку, і розвиток електроніки, лазерної техніки, комп'ютерних технологій, з 

іншого, дозволяють створювати не тільки нові моделі вже відомих приладів, 

але й розробляти принципово нові геодезичні прилади й технології. 

В цій статті наведена класифікація широкого спектру геодезичних 

приладів з погляду ефективності їх використання в автоматизованих техноло-

гіях. Необхідними умовами для цього є наявність пристрою реєстрації результа-

тів вимірів, можливість обміну даними з іншими комп'ютерними системами. 

У зв'язку з цим в статті не розглядаються оптико-механічні теодоліти і 

нівеліри, рулетки й інші найпростіші геодезичні прилади й інструменти. 

Електронний теодоліт і світловіддалемірна насадка при спільному використанні 

відповідають сформульованим вище вимогам. Можливості таких гібридів 

наближаються до можливостей електронних тахеометрів, але вони менш 

функціональні. Тому багато світових виробників досить давно відмовилися від 
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виробництва далекомірних насадок, а перейшли до виробництва електронних 

тахеометрів. Не будемо також розглядати лазерні рівні та рулетки. Їх основне 

призначення - обслуговування будівельного майданчика. Це скоріше 

інструменти будівельника, а не геодезиста. 

Під зазначені вище вимоги підпадають наступні класи геодезичних 

приладів: 

Електронні тахеометри - універсальні високопродуктивні прилади, що 

дозволяють вирішувати практично будь-які геодезичні задачі. Виключення, 

хіба що становить лише прецизійне нівелювання. 

Цифрові прецизійні нівеліри – прилади для визначення перевищень та 

висот точок, забезпечують високу точність визначення висот. Можуть 

використовуватися в тих випадках, коли точність визначення висот 

супутниковими системами й електронними тахеометрами недостатня. Обсяг 

таких робіт відносно невисокий, тому і приладів потрібно небагато. 

Супутникові геодезичні системи. Дуже ефективні за умови сприятливих 

обставин прийому супутникових сигналів. На жаль, не універсальні. 

Гарантувати надійну роботу, наприклад, у заліснених чи забудованих районах 

неможливо. Не завжди забезпечують необхідну точність визначення висот, що 

стає критичним для деяких видів робіт. 

Найбільш універсальними приладами серед представлених є електронні 

тахеометри. При всій інноваційності супутникових систем вони не можуть 

гарантовано працювати у всіх випадках через необхідність "бачити чисте небо". 

Тому не дивно, що всі вітчизняні постачальники геодезичного обладнання 

сьогодні вважають за необхідне пропонувати для геодезичних робіт електронні 

тахеометри. Останнім часом чітко прослідковується тенденція розвитку 

електронних тахеометрів - від "звичайних" приладів до роботизованих станцій. 

Прилад забезпечується сервоприводами, модулем наведення на візирну марку і 

радіокомунікаційним пристроєм. За допомогою сучасних вдосконалень  прилад 

автоматично наводиться на точку, яка спостерігається, а всі команди оператор 

подає з пульта дистанційного управління, сидячи в авто. Оператор забуває про 
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необхідність змінювати фокусування зорової труби і про ручний режим 

наведення на точку. Він цілком зосереджений на показниках дисплею. 

Переваги при розбивочних роботах просто величезні. Сьогодні із дванадцяти 

закордонних фірм, що випускають електронні тахеометри, п’ять (європейські 

Spectra Precision, Leica, Zeiss, японська Topcon, американська Trimble) 

випускають прилади такого класу. 

Крім роботизованих приладів випускається і ціле сімейство тахеометрів-

автоматів. Це не просто роботизовані прилади із сервоприводами і пристроями 

автоматичного наведення на візирну марку, а свого роду датчики положення 

об'єкта, які можна використовувати як складний елемент комп'ютеризованої 

технології. 

Прецизійні цифрові нівеліри на сьогоднішній день не мають аналогів за 

точністю і здатні, використовуючи спеціальну інварну рейку, досягаючи 

точності 0.2 мм на кілометр подвійного ходу. Крім того застосування нових 

технічних рішень, роблять роботу прецизійних нівелірів більш ефективною. 

Так, для більш швидкого наведення і проведення вимірювань вони 

забезпечуються видошукачем і автофокусом, використання якого значно 

скорочує час, що витрачається на проведення вимірювань, в порівнянні з 

нівелірами з ручною системою фокусування. 

Цифрові прецизійні нівеліри забезпечують найвищу точність і 

продуктивність геодезичних робіт. Такі системи як дистанційне керування 

роботою, автофокусування, система швидкого наведення на потрібну точку та 

інші ноу-хау дозволяють виконувати роботи на 40% швидше. А вбудовані 

інноваційні технології для максимального придушення різних джерел похибок 

при вимірюваннях суттєво підвищують точність. 

Модулі або приймачі глобальних систем позиціонування супроводжують 

нас у повсякденному житті в наших телефонах, навігаторах, планшетах і т.д. 

Вони покликані допомогти нам зорієнтуватися на місцевості і не загубитися в 

міських джунглях. Однак вони мають мало чого спільного з професійним 

геодезичним GPS обладнанням. Геодезистам ці прилади потрібні не для 
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орієнтування на місцевості, а для точного визначення місця розташування 

«тарілки» (зазвичай такої форми дотримуються виробники GPS приймачів). 

Похибка зазвичай становить 0,5-2 сантиметри щодо найближчого пункту 

Державної геодезичної мережі (ДГМ). У той час, як звичайні навігатори дають 

помилку розташування близько 10-20 метрів, що в роботі геодезиста 

неприпустимо. Але є безліч факторів, які дуже часто негативно впливають на 

величину похибки геодезичних вимірювань за допомогою GPS обладнання. 

Тому недостатньо просто придбати дорогу «тарілку», і почати визначати місце 

розташування сусідніх заборів, наприклад, як звичайним навігатором. Без 

належного калібрування і подальшої обробки вимірювань нічого не вийде. 

Для підвищення точності визначення координат і висот точок 

використовують RTK (Real Time Kinematic) – кінематика реального часу, 

сукупність прийомів і методів отримання планових координат і висот точок 

місцевості сантиметрової точності з викорстанням супутникової системи 

навігації за допомогою отримання поправок з базових станцій, прийнятих 

апаратурою користувача під час зйомки. 

Напевно, широке впровадження в Україні таких високопродуктивних і 

дорогих систем –  справа майбутнього. Але такі тенденції світового ринку. 
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УДК 331  Технічні науки 

ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ ТА ВИКОНАННЯ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СТУДЕНТАМИ 

Бардадим  В. В., 

Викладач навчальної дисципліни 

 «Основи охорони праці та БЖД», 

Інженер з охорони праці 

Смілянський коледж харчових технологій НУХТ 

м. Сміла, Україна 

Навчальна  дисципліна  «Основи охорони праці та БЖД» — навчає 

майбутніх працівників і керівників  підприємств  харчової промисловості  

застосовувати сучасні моделі управління охороною праці, умовами праці, 

безпекою праці на національному, регіональному і виробничому рівнях в 

умовах розвитку науково-технічного прогресу; розвиває вміння вирішувати 

правові питання з охорони праці, застосовувати методи і засоби для збереження 

здоров’я людей і матеріальних цінностей. 

Навчальна дисципліна «Основи охорони праці та БЖД» вивчається на 

етапі підготовки фахівців після вивчення ними основних дисциплін 

професійно-орієнтованого циклу, коли майбутні фахівці мають достатнє 

уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної діяльності. Це забезпечує 

можливість викладання дисципліни «Основи охорони праці» з урахуванням 

професійної орієнтації студентів. 

  З метою закріплення одержаних знань в коледжі, застосовування їх на 

практиці, важливою формою навчання студентів є проходження навчальної та 

виробничої практики.   

Формування у молодших спеціалістів професійних вмінь та навичок 

самостійно вирішувати виробничі питання,  розкриває індивідуальні здібності 

студентів, прискорює адаптацію до нових трудових умов, в яких доведеться 
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працювати після закінчення коледжу, виховуює  потребу поповнювати свої 

знання та творчо їх використовувати. 

Навчальна практика (для придбання первинних професійних умінь та 

навичок, слюсарна, монтажна, ремонтно-монтажна, електромонтажна, 

комп'ютерна, отримання робітничої професії тощо) 

Навчальна  практика є наступним етапом  після лабораторних і 

практичних занять, що забезпечує перехід від теоретичного навчання до 

професійної діяльності студентів. 

Метою навчальної практики є: 

 ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, вимог техніки 

безпеки на робочих місцях; 

 отримання первинних професійних умінь і навичок, а також  відповідної 

робітничої професії (в т. ч. знань з охорони праці); 

 закріплення та поглиблення знань, одержаних при вивченні відповідних 

навчальних дисциплін. 

Навчальна практика проводиться у навчальних кабінетах і лабораторіях, 

навчально - виробничих майстернях коледжу, а також в організаціях, 

підприємствах відповідного профілю на основі укладених договорів. 

Виробнича практика (технологічна, переддипломна) 

Виробнича практика проводиться у організаціях, підприємствах 

відповідного профілю на основі укладених договорів. 

Практика студентів коледжу проводиться на базах практики, які мають 

відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.  

До початку проведення практики проводиться обстеження робочих місць 

студентів - практикантів. Відповідальність за організацію проведення і 

контроль практики покладається на керівників практик. Не допускається 

використання праці студентів-практикантів на посадах і роботах, що не 

відповідають программі практики та майбутній спеціальності. 

Обов’язковою умовою допущення студентів до проходження практики є 

проходження ними вступного інструктажу з охорони праці під час трудового і 
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професійного навчання та фіксація  його у журналі  реєстрації з підписами 

особи, яка проводила інструктаж та особи, яку інструктували. В процесі 

проходження практики студенти-практиканти проходять первинний інструктаж 

з охорони праці на робочих місцях, забезпечуються спецодягом, запобіжними 

засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, 

встановленими для штатних працівників. 

Під час проходження практики, студенти-практиканти дотримуються 

правил внутрішнього трудового розпорядку організації. 

Студенти-практиканти до початку практики одержують від керівника 

практики коледжу консультації щодо оформлення усіх необхідних документів;  

отримують номер телефону для повідомлення щодо виникнення нестандартної 

ситуації; вивчають і чітко дотримуються правил охорони праці, виробничої 

санітарії. 

При виникненні недоліків у роботі обладнання та приладів (комп’ютера, 

ксерокса, побутових приладів тощо) негайно повідомляють керівника практики 

від бази практики та припиняють роботу до усунення недоліків. 

Студенти-практиканти під час проходження практики зобов’язуються 

дбати про особисту безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання 

будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства, установи, 

організації. 

У випадках аварійних ситуацій студенти-практиканти негайно 

припиняють роботу, доводять до відома керівника практики, та виконують 

вказівки адміністрації підприємства, установи, організації. 

Під час оформлення звіту про практику, студентами вказуються відомості 

з охорони праці, рекомендації щодо покращенню умов праці на робочих місцях.  

Дипломне проектування 

Дипломне проектування є заключним етапом навчання студентів у 

вищому навчальному закладі.  Воно систематизує, розширює, поглиблює 

теоретичні знання, вміння та навички студентів і являється перевіркою 

готовності їх до самостійної роботи на виробництві.  
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При розробці дипломного проекту виконується розділ «Охорона праці». 

Він є невід'ємною частиною дипломного проекту, де, як правило, 

розглядаються технічні і організаційні заходи, що спрямовані на забезпечення 

безпеки обладнання, що проектується або знаходиться в експлуатації. Крім 

того, в дипломному проекті розглядаються питання організації робочого місця, 

створення оптимального мікроклімату, облаштування освітлення, питання 

ергономіки, які направлені на створення оптимальних умов праці.  

Розділ з охорони праці за змістом і характером виконується в чіткій 

відповідності до теми дипломного проекту і базується на законодавстві України 

з охорони праці та відповідних нормативно - правових актах.  

При виконанні  розділу  враховуються:  

- дотримання вимог НПАОП; ДСТУ, ДБН; ДержСанПіН; ПУЕ; ППБ;  

ГОСТ, норм, Правил, інструкцій та інших чинних нормативних документів з 

охорони праці при прийнятті та обґрунтуванні відповідних рішень;  

- заходи щодо створення здорових і безпечних умов праці, що 

супроводжуються посиланням на нормативні документи, а в разі потреби – 

обґрунтовуванням інженерними розрахунками; 

-  вибір, розробку і впровадження у виробництво найбільш раціональних та 

передових технологічних розробок і організацію виробництва, що зводять до 

мінімуму небезпечні і шкідливі виробничі фактори;  

-  розробка заходів з профілактики травматизму, професійних захворювань, 

аварій, пожеж, підвищення культури виробництва, технічної естетики, наукової 

організації праці, ергономіки.  

- всі технічні та організаційні заходи безпеки запроваджуються в порядку 

відповідно до вимог галузевих норм, правил і стандартів; 

-  аналіз можливого травматизму чи професійних захворювань на робочих 

місцях.  

В дипломних проектах при проведенні модернізації або ремонті 

обладнання  передбачається: безпечність виробничого обладнання при монтажі, 

експлуатації і ремонті як окремо, так і в складі комплексів; усунення 
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шкідливого впливу виробничого обладнання на навколишнє середовище; 

забезпечення надійності конструкцій. Матеріали, що використовуються в 

обладнанні, не повинні бути шкідливими та небезпечними, а матеріали, що 

безпосередньо контактують з харчовими продуктами,  повинні мати дозвіл 

(сертифікат) безпечності. 

Конструкція обладнання повинна виключати можливість випадкового 

контакту робітників з гарячими чи переохолодженими частинами.  

Усі  питання з охорони праці розробляються у вигляді конкретних 

рішень, за якими можливо судити про фаховий рівень майбутніх спеціалістів у 

галузі охорони праці для подальшої професійної діяльності. 

ВИСНОВОК:  Дипломники (майбутні молодші спеціалісти) – фахівці 

середньої ланки, повинні приймати (з точки зору безпеки)  професійно-грамотні 

рішення і контролювати їх виконання, бо за ними вартує висока ступінь 

відповідальності. 

Література: 

1. Закон України ―Про охорону праці‖ 

2. Жидецький  В. Ц. , Джигирей В. С. , Мельников О. В. Основи охорони праці 

Навчальний посібник. - Вид. 4-те, доповнене .- Львів : Афіша. 2000. - 350с. 

3. Положення. Смілянський коледж харчових технологій  www.stxt.com.ua/ 

node/1658 

 



14 
 

____________________________________________________________________ 

УДК  651  Технічні науки   

МУЛЬТИМЕДІА ЯК  ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦДИСЦИПЛІН 

Бузіян Н.Г., 

викладач Технологічного коледжу  

Дніпровського державного аграрно-економічного  

університету, 

м. Дніпро, Україна  

В даний час в освіту приходять нові технології, які обґрунтовані 

повсюдною комп'ютеризацією і у викладачів з'являється можливість 

використання мультимедійних засобів, в тому числі і в створенні електронних 

презентацій для застосування їх на аудиторних лекційних заняттях і для 

контролю знань. 

Використання засобів мультимедіа та створення презентацій допомагають 

викладачеві привнести ефект наочності в лекційні заняття та дозволяють 

студенту засвоїти матеріал швидше і в повному обсязі. 

Мультимедіа презентація - це програма, яка може містити текстові 

матеріали, фотографії, малюнки, графіки, слайд-шоу, звукове оформлення і 

дикторський супровід, відеофрагменти і анімацію, тривимірну графіку. 

Презентація досить легко створюється за допомогою програми Power Point 

(один з компонентів програми Microsoft Office) [1]. 

Перевагою комп'ютерної презентації є полегшення праці викладача і 

можливість упорядкування та збереження наочного матеріалу, необхідного для 

конкретного заняття. Комп'ютерна презентація не може цілком замінити собою 

роботу викладача з класною дошкою, але вона значно спрощує роботу з 

надання наочності. Збереження наочних матеріалів і можливість їх коригування 

теж є важливим моментом для викладача. 

Перевагою презентації також є і те, що при необхідності студент може 

самостійно повернутися до тієї частини інформації, яку не засвоїв. І навпаки, 
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коментуючи матеріал, який знаходиться на слайдах, викладач може докладніше 

зупинитися на певних моментах, повернутися в будь-яке місце лекційного 

матеріалу, пояснити більш детально незрозумілі місця, прокоментувати 

малюнок. Все це дає можливість більш якісної підготовки фахівців. 

Поява мультимедійних навчальних систем дозволяє автоматизувати 

процес навчання, що вирішує завдання підвищення ефективності навчання, яке 

складається з декількох складових: 

- більш міцне засвоєння матеріалу; 

- більший обсяг знань; 

- менший час необхідний на їх засвоєння. 

Застосування даного методу навчання сприяє стимулюванню 

пізнавального інтересу, розвитку самостійності студента, надає навчальній 

роботі проблемний, творчий, дослідницький характер, сприяє оновленню 

змістовної сторони предмета. 

У навчальних презентаціях необхідно зводити текстову інформацію до 

мінімуму, замінивши її схемами, діаграмами, малюнками, фотографіями, 

фрагментами фільмів. Текст може бути представлений у вигляді основних 

моментів повідомлення. 

У своїй педагогічній діяльності при проведенні занять з дисципліни 

«Аспірація і пневмотранспорт» і викладі нового матеріалу мною частіше 

використовується сценарій мультимедіа, де лінійна структура представлення 

змісту аналогічна книзі або традиційній лекції. На слайдах матеріал 

розміщується відповідно до послідовності розвитку теми заняття. При цьому 

текстова інформація може надаватися у вигляді термінів і основних визначень. 

Основна частина презентації складається зі схем, малюнків і фотоматеріалу, 

необхідного для пояснення суті теми (конструкція і принцип дії обладнання, 

схеми різних типів аспіраційних і пневмотанспортних мереж і т.д.). Для 

демонстрації важливості досліджуваного матеріалу при освоєнні професії та 

кращого засвоєння теми, використовується фото- і відеоматеріал з реальних 

виробничих об'єктів[2]. 
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Рис. 1. Приклади слайдів мультимедійних додатків 

При перевірці знань студентів ефективно використовувати сценарій, при 

якому студент сам створює мультимедіа презентацію, так як при реалізації да-

ного сценарію студенти є вже авторами і творцями мультимедійних додатків (а 

не кінцевими користувачами). Мультимедіа в цьому випадку використовується 

для створення та подання знань, а також як засіб комунікації для передачі ство-

реного студентами. У моїй роботі даний сценарій використовується при 

підготовці та проведенні заключних занять з дисциплін і на заключних етапах 

навчання: підсумкові конференції за результатами виробничої практики, при 

захисті курсового проекту з дисципліни «Сучасні технології виробництва» і при 

захисті дипломного проекту. 

Навчання є активним процесом і тому вимагає повноцінного залучення в 

нього студентів. Використання сценарію, де студент виступає в ролі автора і 

творця мультимедійних матеріалів, дозволяє активно залучити його в 

навчальний процес. Залучення студентів до створення мультимедійних додатків 

допомагає вирішувати найважливіші педагогічні та виховні проблеми: 

впровадження в процес освіти засобів і методик, які допомагають розвивати 

інтерес студентів до процесу навчання, дозволяють допомогти набути 

впевненості в своїх можливостях і здібностях, розкрити свою особистість, 

вчитися виробляти вміння приймати рішення в ситуації «невизначеності». 

Застосування навчальних презентацій створює передумови для 

інтенсивного освітнього процесу. Вони дозволяють широко використовувати на 
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практиці різні педагогічні розробки, що забезпечують перехід від механічного 

засвоєння знань до оволодіння і вмінню самостійно здобувати нові знання. 

Література: 

1. Пушкарева Е. В. Эффективность использования презентаций Power Point в 

преподавании. URL: http://pedsovet.org/forum/topic58.html  

2. Тарасова Н.В. Сущность и технологии применения метода проектов в 

системе среднего профессионального образования: Учебно-методическое пособие 
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Актуальніть дослідження полягає в аналізі розвитку сучасних 

інформаційних технологій у світі та впровадження технології 5G. 

На даний час найбільш значущою тенденцією в галузі створення 

безпровідних мереж стала розробка систем мобільного зв’язку 5G. Розвиток 

інформаційних засобів і систем сприяє переходу до цифрових методів передачі 

повідомлень і цифрової обробки сигналів, застосування сигналів складної 

структури, а також різноманітних способів адаптації під час широкого 

використання мікропроцесорної техніки, що забезпечує інтеграцію засобів 

зв’язку і засобів обчислювальної техніки. 
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Стандарт 5G має забезпечити такі характеристики: пікова швидкість 

завантаження даних на одну базову станцію до 20Гб/с; швидкість завантаження 

даних до 100 Мб/c та вивантаження до 50 Мб/c для одного абонента; 

можливість абонентському пристрою рухатись зі швидкістю до 500 км/год між 

базовими станціями (наприклад, у швидкісному потязі); можливість пристроям 

перемикатись між режимом заощадження енергії та повністю робочим за 10 мс; 

затримки до 4 мс за сприятливих умов, і до 1 мс для спеціалізованих з'єднань; 

передача даних зі швидкістю 1 Гб/c водночас для багатьох користувачів на 

одному поверсі будівлі та можливість роботи до 1 млн пристроїв на 1 км². 

Стільники як такі в технології 5G відсутні, оскільки використовується 

технологія "beamforming". Технологія дозволяє використовувати спрямовану 

передачу сигналу в місця, де знаходяться абоненти. Ця спрямованість може 

змінюватися в залежності від пересування абонентів, дозволяючи базовій стан-

ції формувати промінь, який доставить сервіс саме в необхідні місця. [1, с.328] 

Для розвитку мереж 5G в Європі на початковому етапі планується 

використовувати частотні діапазони 700 МГц, 3400-3800 МГц і 24,25-27,5 ГГц. 

Вони забезпечують повне покриття території, забезпечуючи ефективне за ціною 

надання послуг мобільного підключення, можуть використовуватися більш 

широкі в порівнянні з системами 3G / LTE смуги частот (сотні МГц) - це 

дозволить отримувати одночасно ємність і покриття; для систем 5G будуть 

потрібні нові смуги частот в діапазоні до 6 ГГц. 

Очікується, що низькі частоти (наприклад, 3,4-3,6 ГГц) і широкі смуги 

забезпечать можливість масової доступності швидкостей до 100 Мбіт/c. Даний 

варіант можна буде застосовувати, наприклад, для реалізації технології eMBB. 

Низькі частоти і хороше покриття дадуть хороше проникнення в примі-

щення покриття, що важливо для того, щоб домогтися масового ринку IoT. Це 

стосується, перш за все, діапазону 700 МГц і, меншою мірою, 3,4-3,8 ГГц. Та-

кий варіант 5G призначений для рішень mMTC (масованих систем зв'язку типу 

M2M, систем "розумне місто" і для "розумних будинків"). Низькі частоти також 

будуть використовуватися для забезпечення надійної підключеності різних при-
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строїв до мереж 5G, наприклад, автомобілів (діапазони 700 МГц і 3,4-3,8 ГГц). 

Цей варіант 5G можна буде використовувати для автоматизації промисловості, 

безпілотних автомобілів. 

Основним стримуючим фактором використання діапазону C-band (3,4-3,8 

ГГц) в європейському макрорегіоні є його досить сильна фрагментованість. 

Крім того, існує безліч регіональних (місцевих) присвоєнь частот, в ряді 

випадків терміни завершення цих ліцензій закінчуються не раніше 2021 року. 

У більшості країн, як очікується, під системи 5G будуть виділятися суці-

льні смуги шириною 300-400 МГц. Можна розраховувати, що на одного опера-

тора буде видаватися аж до 100 МГц суцільної смуги в діапазоні 3,4-3,8 ГГц. 

Частоти нижче 1 ГГц, які забезпечують хороше покриття при малих 

витратах, можуть бути використані для реалізації ряду програм на базі 5G, що 

не вимагають високих швидкостей, наприклад, для реалізації деяких сервісів в 

сегменті IoT. 

Високі частоти і дуже широкі смуги можна буде використовувати для 

підключення користувачів з високими піковими швидкостями аж до 20 Гбіт / с 

(в діапазонах 24,25-27,5 ГГц і 37-43,5 ГГц). Такі швидкості, наприклад, будуть 

потрібні для 3D-відео з роздільною здатністю UHD, роботи та ігор в хмарі, 

доповненої реальності, голографічних дзвінків, "тактильного інтернету" та 

інших додатків. Діапазони 24,25-29,5 і 37-43,5 ГГц є найбільш ймовірними 

діапазонами для глобальної комерціалізації 5G в області високих частот. [2] 

На сьогоднішній день вже йде мова про появу 5G покоління мереж 

мобільного зв'язку. Компанія Samsung Electronics вже провела перші успішні 

експерименти з запуску даної технології. На даний момент зафіксована пере-

дача даних зі швидкістю 1,056 Гбіт/с на відстань до 2 км в частотному діапазоні 

28 ГГц. Комерційну версія обладнання слід чекати не раніше 2020 року. 

На даному етапі в світі динамічно розвивається інтернет п’ятого 

покоління. Першу тестову мережу формату 5G запустили 23 квітня 2018 року в 

мегаполісі Чунцин в Південно-Західному Китаї.. За інформацією компанії, 
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заходи спрямовані на прискорення повноцінного запуску комерційного 

використання технології в КНР. 

1 жовтня 2018 року Verizon оголосила про запуск першої в світі 

комерційної мережі п'ятого покоління. Оператор розгорнув її в чотирьох 

американських містах: Сакраменто, Лос-Анджелесі, Х'юстоні і Індіанаполісі. 

Компанія офіційно оголосила жителя Х'юстона Клейтона Харріса (Clayton 

Harris) «першим клієнтом 5G-мереж в світі». Нова мережа забезпечить середню 

швидкість 300 Мбіт/с, а максимальна досягне 940 Мбіт/с. [3] 

Якщо ж ми говоримо про Україну, то необхідно спочатку провести аналіз 

частот. Аналіз необхідно розпочинати вже сьогодні, щоб в 2019 році було 

зрозуміло, які частоти виділяти для 5G. З огляду на цю особливість, оператори, 

які будують мережу 4G і виконують модернізацію існуючої, закладають базис 

для подальшої міграції в мережу 5G. На перших етапах ці дві технології будуть 

існувати паралельно. 

Складність швидкого переходу до 5G пов’язана з тим, що різні мережі 

будуються з використанням різних інформаційних технологій і відповідно 

різного програмного забезпечення, яке не сумісне між собою. Прискорити 

процес переходу можливо шляхом відокремлення функцій надання послуг від 

транспортних функцій та впровадженням технологій, що забезпечать взаємодію 

різних мереж. Це дозволить створювати нові послуги та забезпечить високий 

рівень їх якості, а також дозволить вільно підключити нові служби. Для 

прискорення переходу телекомунікаційних мереж до технології 5G, необхідно 

збільшувати пропускну здатність і гнучкість транспортних мереж і мереж 

доступу. При цьому головне значення тут відіграє середовище передачі та 

обрана технологія побудови фізичного рівня мережі. Для передачі інформації 

на фізичному рівні використовуються проводові та безпроводові середовища.  

Література: 
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За всіх часів та всіх народів транспорт відігравав важливу роль. Сьогодні 

існування кожної держави неможливе без потужного транспорту. У ХХ ст. і 

особливо в другій половині сталися гігантські перетворення у всіх частинах 

світу і областях людської діяльності. Зростання населення, споживання 

матеріальних ресурсів, урбанізація, науково-технічна революція, і навіть 

природно-географічні, економічні, політичні, соціальні й інші фундаментальні 

чинники призвели до того, що транспорт миру - отримав небачений розвиток як  

у масштабному (кількісному), так і у якісному відносинах. Поруч із зростанням 

протяжності мережі шляхів традиційні види транспорту зазнали корінних 

реконструкцій: значно збільшився парк рухомого складу, в багато разів 

піднялася його провізна здатність, підвищилася швидкість руху. У той самий 

час на перший план вийшли транспортні проблеми.  Ці проблеми переважно 

ставляться до міст і обумовлені надмірним розвиток автомобілебудування. 

Гіпертрофований автомобільний парк у містах Європи, Азії, і Америки 

викликає постійні пробки тут і позбавляє себе переваг швидкого й маневреного 

транспорту. Він також серйозно погіршує екологічну обстановку. Транспорт як 

особливо динамічна система  був однією з перших споживачів здобутків і 

http://www.tadviser.ru/index.php/
https://delo.ua/special/razvitie-5g-v-ukraine
https://delo.ua/special/razvitie-5g-v-ukraine
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традицій відкриттів найрізноманітніших наук, включаючи фундаментальні. 

Часто він виступав прямим замовником перед великою наукою і стимулював її 

розвиток. Важко назвати область досліджень, яка б не мала ставлення до 

транспорту.  Подальший прогрес транспорту потребує останніх, постійно нових 

результатів науки й передової техніки і технологій. Необхідність освоєння 

зростаючих вантажних і пасажирських потоків, ускладнення умов споруди 

транспортних ліній в необжитих, великих містах. Прагнення підвищити 

швидкість повідомлень і частоту відправлення транспортних одиниць, 

необхідності покращення комфорту та зниження собівартості перевезень – це 

потребує вдосконалення як існуючих транспортних засобів, так і пошуку нових, 

які б повніше задовольнили поставленим вимогам, ніж традиційні види 

транспорту. На сьогодні розроблено й реалізовано кілька нових видів 

транспортних засобів й більше існує у вигляді проектів, патентів чи навіть ідей. 

Разом з тим більшість ідей про створення нових видів транспорту існує вже 

давно, а реалізуються вони на сучасній технічній основі зараз. До таких видів 

транспорту належать системи, які відрізняються від традиційних принципом 

дії, конструкцією двигуна: пневмо- контейнерний транспорт, трубопровідний 

гідротранспорт, монорельсові шляхи, судна на повітряній подушці, поїзди на 

магнітному підвісі, дирижаблі та інші. 

Найнебезпечнішими є вихлопні гази від згоряння бензину або дизельного 

палива. В наш час транспортні засоби є джерелом екологічного забруднення у 

вигляді шкідливих вихлопних газів від спаленого палива (окис вуглецю, окиси 

азоту, свинцю і т.д.),неприємних бензоперенових запахів, шуму і вібрацій, 

дорожньої і гумовміщуючої (від шин) пилу, диму. У зв'язку з цим дуже акту-

альною проблемою у світі є створення екологічно чистого рухомого складу. 

В даний час найперспективнішими розробками є перевід існуючих 

транспортних засобів на газоподібне паливо (зріджений і стиснутий газ), 

впровадження електричної тяги (електромобіль, електробус), впровадження 

водневого двигуна, впровадження енергії маховика (гіробус), впровадження 

сонячної енергії й ін., трубопровідний гідротранспорт рудних концентратів, 
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трубопровідний контейнерний транспорт, продуктопровідний транспорт, судна 

на повітряній подушці, монорельсова дорога. Прискорення науково-технічного 

прогресу на транспорті у сучасних умовах – завдання багато планове, складне й 

капіталомістке, але воно повинно стати вирішеним. Сучасне життя характе-

ризується бурхливим розвитком науки й техніки у всіх сферах людської 

діяльності. Нині науково-технічний прогрес розвивається лавиноподібно: у 

минулому від виникнення ідеї до його реалізації проходили століття і 

десятиліття, тепер – нерідко лічені роки. У результаті відбувається швидке 

моральне старіння техніки, виникає потреба все  у нових і нових відкриттях. 

Нові види транспорту покликані полегшити життя людини, зробивши його ще 

більш комфортним, та заодно від нього вимагається дотримання екологічних 

норм, які з кожним днем стають дедалі жорсткішими. Нові види транспорту, 

коротку характеристику яких дали у цій роботі, є лише малою частиною всіх 

удосконалень, зроблених людиною останні кілька років. Є удосконалення, що 

діють, інші очікують запровадження експлуатації , а після - випробувань, треті 

– занадто футуристичні й дорого коштують нині (але вони можуть втілитися у 

життя в майбутньому). Нові транспортні засоби вже нині допомагають 

суспільству вирішити ті насущні проблеми, що виникли внаслідок діяльності 

людства. 

Література: 

1. Аксьонов И.Я. Єдина транспортна система: Посіб. для вузів. – М. Вищ. шк., 

1999. 

2. Fast Tube System — швидкісної пасажирський трубопровід: MEMBRANA.– 

2002 , №5. 

3. Білявський Г. О., Гадун М. М., Фурдуй Р. С. «Основи загальної екології» 

1995. 

 



24 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 621.301  Технічні науки  

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ 

ОПТИМІЗАЦІЇ КЛІЄНТООБІГУ В МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ 

Дудка М. Ю.,  

студент факультету суднобудування,  

інформаційних технологій і системотехніки 

Одеський національний морський університет 

Сучасні інформаційні системи і технології активно впроваджуються в 

різні соціальні служби. Медичні установи є не винятком. За рахунок 

проведення медичної реформи, автоматизація різних процесів взаємодії 

медичних установ та пацієнтів, набирає популярність.  

Розробка інформаційної системи, спрямованої на підвищення 

ефективності роботи медичних установ є актуальним і сучасним завданням. 

Однією з поширених проблем, пов'язаних з роботою медичних організацій, що 

є проблема черг на прийом до різних фахівців. З метою поліпшення якості 

обслуговування, розробка інформаційної системи, спрямованої на оптимізацію 

клієнтообігу, дозволить отримати ефективне програмне рішення. 

Електронні черги впровадяться повсюдно і мають різну програмну 

архітектуру. У розроблювальному програмному засобі, пропонується 

використовувати підхід, орієнтований впровадження клієнт-серверної 

архітектури, що дозволяє обробляти запити користувачів централізовано. В 

якості мови розробки використовується C#. Це сучасне програмне рішення, що 

дозволяє розробляти високонавантажених програмні продукти.  

Основним модулем програмної системи є система взаємодії користувачів 

і фахівців медичного закладу. При формуванні запиту на прийом, програмна 

система аналізує можливість запису до конкретного фахівця на визначений 

користувачем час, або на вільну позицію. Після підтвердження запису, 

користувачеві надсилається підтвердження на електронну пошту.  
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Важливою частиною є розробка системи єдиного особистого кабінету 

користувача. Такий модуль забезпечує збір Єдиної бази даних на кожного 

користувача з метою використання таких даних в якості допоміжної лікарської 

інформації. Таке рішення дозволить користувачам відвідувати різні медичні 

установи, без необхідності перенесення своїх даних. Централізація такої 

системи дозволить уникнути втрати даних, збільшити якість обслуговування, а 

також підвищити мобільність кожного користувача.  

У зв'язку з тим, що основне навантаження буде відчувати база даних, 

оптимальним рішенням при розробці складних інформаційних систем є 

використання Microsoft SQL Server. Виділення окремого сервера для бази 

даних, дозволить збільшити мобільність даних, їх більш просту реплікацію, а 

також забезпечить надійний захист від зовнішніх загроз.  

Розробка інформаційної системи з використанням засобів оптимізації 

клиентооборота в медичних установах, дозволить істотно автоматизувати 

робочі процеси медичних працівників, поліпшити процес формування 

електронної черги пацієнтами. 

Література 

1. Пухальский  А.Н.  Электронная  очередь  в  системах  массового 

обслуживания  населения[Текст]/А.Н.  Пухальский//Регион:  экономика  и 

социология. 2012. № 1 (73).- С. 198-211. 

2. Советов Б.Я. Архитектура информационных систем [Текст] / Б.Я. 

Советов, А.И. Водяхо, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский. – М.: Академия, 

2012. – 288 с.  

3. Комплексное решение «МКТ-Современная регистратура» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://medcomtech.ru/flyer/MKT-

Sovremreg.pdf (дата обращения: 09.07.2017). 
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УДК 657    Технічні науки  

КРИПТОГРАФІЯ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 Малевська Я.О., Завізіон С.О. 

студенти технічного факультету 

  Університет митної справи та фінансів 

  м.Дніпро, Україна 

  Те, що інформація має цінність, люди усвідомили дуже давно – недарма 

процес листування  здавна був об’єктом пильної уваги усіх  недругів і друзів. З 

цієї причино виникло завдання захисту листування від надмірно цікавих очей. 

Стародавні люди вміли складати повідомлення таким чином , щоб його зміст 

був недоступний нікому , крім того, кому було написано цей лист. Протягом 

всієї своєї багатовікової історії мистецтво тайнопису було недоступним  для 

багатьох, і лише кілька десятиліть тому все змінилося докорінно – інформація 

набула самостійну комерційну цінність і стала швидко поширюватися. Її 

виробляють, зберігають, транспортують, продають і купують, а це означає , що 

її також крадуть і підробляють,тому вона потребує захисту.  

 1.Екскурс в історію електронної криптографії: 

У 60-70-х роках проблема захисту інформації вирішувалася досить 

ефективно застосуванням в основному організаційних заходів. До них 

відносилися, перш за все, режимні заходи, охорона, сигналізація  і найпростіші 

програмні засоби захисту інформації. Об’єднання  інформації за місцями її 

зберігання і обробки, чому значною мірою сприяла поява  у величезних 

кількостях дешевих персональних комп’ютерів  і побудованих на їх основі 

локальних і глобальних національних і транснаціональних мереж ЕОМ, що 

використовують супутникові канали зв'язку, створення високоефективних 

систем розвідки і видобутку інформації, загострило ситуацію з захистом 

інформації. 

Проблема забезпечення необхідного рівня захисту інформації виявилася 

досить складним, що вимагає для свого рішення створення цілісної системи 
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організаційних заходів та застосування специфічних засобів і методів із захисту 

інформації. Обсяг циркулюючої в суспільстві інформації стабільно зростає. 

Популярність всесвітньої мережі Інтернет в останні роки сприяє подвоєння 

інформації кожен рік. Фактично, на порозі нового тисячоліття людство 

створило інформаційну цивілізацію, в якій від успішної роботи засобів обробки 

інформації залежить добробут і навіть виживання людства в його нинішній 

якості. 

 2. Основні завдання криптографії: 

Завданнями криптографії, тобто таємної передачі інформації, виникає 

тільки для інформації, яка потребує захисту. У таких випадках говорять, що 

інформація містить таємницю або є захищеною. Для найбільш типових, часто 

можна зустріти ситуації такого типу введено навіть спеціальні поняття: 

- державна таємниця; 

- військова таємниця; 

- комерційна таємниця; 

- юридична таємниця; 

- лікарська таємниця і т.д. 

 3. Методи захисту інформації: 

Існують різні методи захисту інформації. Можна, наприклад, фізично 

обмежити доступ до інформації шляхом зберігання її в надійному сейфі або 

суворо охороняти приміщенні. При зберіганні інформації такий метод зручний, 

однак при її передачі доводиться використовувати інші засоби.  

Можна скористатися методом приховування інформації: 

Приховати канал передачі інформації, використовуючи нестандартний 

спосіб передачі повідомлень; 

· замаскувати канал передачі закритої інформації у відкритому каналі 

зв'язку, наприклад, сховавши інформацію у нешкідливому «контейнері» з 

використанням тих чи інших стенографічних способів;  

· істотно ускладнити можливість перехоплення, противником переданих 

повідомлень,  використовуючи спеціальні методи передачі по широкосмуговим 
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каналам,сигналу під рівнем шумів, або з використанням «стрибаючих» несучих 

частот і т.п.  

На відміну від перерахованих методів криптографія не «ховає» передані 

повідомлення, а перетворює їх у форму, недоступну для розуміння 

супротивником. При цьому зазвичай виходять з припущення про повний 

контроль противником каналу зв'язку. Це означає, що противник може не 

тільки пасивно перехоплювати передані повідомлення для подальшого їх 

аналізу, а й активно змінювати їх, а також відправляти підроблені повідомлення 

від імені одного з абонентів. 

Також існують і інші проблеми захисту переданої інформації. Наприклад, 

при повністю відкритому обміні виникає проблема вірогідності отриманої 

інформації. Для її вирішення необхідно забезпечити:  

· перевірки та підтвердження автентичності змісту джерела повідомлен-

ня;  

· запобігання та виявлення обману та інших умисних порушень з боку 

самих учасників інформаційного обміну.  

Для вирішення цієї проблеми звичайні засоби, що застосовуються при 

побудові систем передачі інформації, підходять далеко не завжди. Саме 

криптографія дає засоби для виявлення обману у вигляді підробки або відмови 

від раніше вчинених дій, а також інших неправомірних дій.  

Тому, сучасна криптографія є областю знань, пов'язаної з вирішенням 

таких проблем безпеки інформації, як конфіденційність, цілісність, 

аутентифікація. Досягнення цих умов і становить основні цілі криптографії. 

 3.1. Конфіденційність. 

 Традиційною завданням криптографії є проблема забезпечення конфіден-

ційності інформації при передачі повідомлень по контрольованому противни-

ком каналу зв'язку. У найпростішому випадку ця задача описується взаємодією 

трьох суб'єктів. Власник інформації, званий зазвичай відправником, здійснює 

перетворення відкритої інформації у форму переданих одержувачу по відкрито-

му каналу зв’язку заштрихованих повідомлень з метою її захисту від противника. 
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Передача шифрованого інформації  

SHAPE \ * MERGEFORMAT 

 

 

 

 

Відправник-противник-одержувач. 

Під противником розуміється будь-який суб’єкт, який не має права 

ознайомлення зі змістом інформації, що передається. В якості супротивника 

може виступати криптоаналітик. Законний одержувач інформації здійснює 

розшифрування отриманих повідомлень. Противник намагається здійснити 

атаку, тобто намагається  «зламати» захист з метою оволодіння інформацією.  

3.2. Цілісність. 

 Не менш важливим завданням є забезпечення цілісності інформації, іншими 

словами, - незмінності її в процесі передачі або зберіганні. Вирішення цієї 

задачі передбачає розробку засобів, що дозволяють виявляти цілеспрямоване 

нав'язування противником неправдивої інформації. Для цього в передану 

інформацію вноситься надмірність, яка досягається додаванням до 

повідомлення деякої перевірочної комбінації, що обчислюється за допомогою 

спеціального алгоритму і що грає роль контрольної суми для перевірки 

цілісності отриманого повідомлення. Алгоритм вироблення перевірочної 

комбінації є «криптографічним», тобто залежать від секретного ключа. Без 

знання секретного ключа ймовірність успішного нав'язування противником 

спотвореної або помилкової інформації мала. Така ймовірність служить мірою 

здатності самого шифру протистояти активним атакам з боку супротивника. 

  3.3. Аутентифікація. 

 Аутентифікація - встановлення автентичності. Встановлення 

автентичності (тобто перевірка і підтвердження) всіх аспектів інформаційної 

Шифрування Розшифрування 

Шифроване 

повідомлення 

Відкрите 

повідомлення 

Відкрите 

повідомлення 
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взаємодії є важливою складовою частиною проблеми забезпечення вірогідності 

одержуваної інформації. Стосовно до сеансу зв'язку аутентифікація означає 

перевірку: цілісності з'єднання, неможливості повторної передачі даних 

супротивником і своєчасності передачі даних. Стосовно до сторін взаємодії 

аутентифікація означає перевірку однієї із сторін того, що взаємодіє сторона - 

саме та, за яку вона себе видає. Часто аутентифікацію сторін називають також 

ідентифікацією. Стосовно до самої інформації аутентифікація означає 

перевірку того, що інформація, передана по каналу, є справжньою за змістом, 

джерела, часу створення, часу пересилання і т.д. Перевірка справжності змісту 

інформації зводиться, по суті, до перевірки її незмінності (з моменту створення) 

у процесі передачі або зберігання, тобто перевірці цілісності. 

Література: 

 1. Алфьоров А.П., Зубов А.Ю., Кузьмін А.С., Черьомушкін А.В. Основи 

криптографії: Навчальний посібник. 3-тє вид.  

 2. Введення в криптографію / За заг. ред. В.В. Ященко. - 3-е вид.  

 3. Нечаєв В.І. Елементи криптографії (Основи теорії захисту інформації): 

Учбов. посібник для ун-тів і пед. вузів. 
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ПОБУДОВА ВИСОКОЙМОВІРНІСНИХ РІЗНИЦЕВИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДЛЯ ЛЕГКОВІСНОГО АЛГОРИТМУ PRESENT 

Закусіло В.О. 

Курсант Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного 

технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», 

м.Київ, Україна  

Традиційно такі криптографічні операції, як шифрування даних, були за-

стосовані для захисту інформації, що міститься в централізованому та потужно-

му комп'ютерному середовищі. Отже, криптографія була пов'язана з потужним 
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обчислювальним середовищем. Мінімізація пристроїв, їх швидке розповсюд-

ження та використання при зберіганні і передачі інформації піднімає важливе 

питання для забезпечення безпеки інформації яку вони в собі несуть. Такі прис-

трої мають серйозні обмеження ресурсів відповідно до потреб традиційних 

криптографічних примітивів, що вимагає спрощення давно відомих, надійних 

та перевірених криптографічних алгоритмів або розробку нових, націлених для 

використання в малоресурсних середовищах–так званих легковісних алгоритмів. 

Головним завданням легковісної криптографії є баланс між безпекою, 

витратами і продуктивністю. Наприклад, для блокових шифрів довжина ключа 

забезпечує компроміс між безпекою та вартістю, водночас кількість раундів 

забезпечує компроміс між безпекою та продуктивністю, а апаратна архітектура 

— між вартістю та продуктивністю. Як правило, будь-які дві з трьох цілей 

проекту — безпека і низькі витрати, безпека і продуктивність, або низькі 

витрати і продуктивність — можна легко оптимізувати, в той час як дуже важко 

оптимізувати всі три цілі одночасно. 

PRESENT - це ультра-легковісний блоковий шифр, запропонований 

А.Богдановим, Л.Р.Кнудсеном та Г.Леандом і спроектований відповідно до 

вимог, що застосовуються до багатьох компактних поточних шифрів. PRESENT 

є прикладом SP-мережі і складається з 31 раунду. Довжина блоку 64 біта а 

довжина ключа дається на вибір або 80 або 128 біт. PRESENT використовує 

тільки один 4-бітовий S-бокс, який використовується 16 разів паралельно в 

кожному раунді зашифрування. 

Три етапи перетворення застосовуються для шифрування в PRESENT. 

Перший етап addRoundKey застосовується для додавання вхідного тексту з 

ключем. Другий етап – sBoxLayer, який 16 разів паралельно реалізує 4 х 4-

бітний S-бокс, який наведено в таблиці 1[1]. 

Таблиця 1. Таблиця значень S-боксу для алгоритму PRESENT 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

S[x] C 5 6 B 9 0 A D 3 E F 8 4 7 1 2 
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Третій етап – це перестановока бітів pLayer, порядок якої показано в 

таблиці 2. Через pLayer, біт що знаходиться в i-ій позиції переміщається в 

позицію P(i)[1]. 

Таблиця 2. Таблиця pLayer 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P(i) 0 16 32 48 1 17 33 49 2 18 34 50 3 19 35 51 

i 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

P(i) 4 20 36 52 5 21 37 53 6 22 38 54 7 23 39 55 

i 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

P(i) 8 24 40 56 9 25 41 57 10 26 42 58 11 27 43 59 

i 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

P(i) 12 28 44 60 13 29 45 61 14 30 46 62 15 31 47 63 

Згідно опису алгоритму PRESENT, наведеного вище, можна розглянути 

різницеві характеристики єдиного S-блоку, рекомендованого для алгоритму, 

відповідні значення показані в таблиці 1. Всі різницеві характеристики S-блоку, 

(ΔX, ΔY), можуть бути визначені, а ймовірність появи різниці ΔY, що залежить 

від ΔX, може бути отримана шляхом розгляду вхідних пар (X', X'') такими, що 

X'   X'' = ΔX[3]. Всі значення наведені в таблиці 3. 

З огляду на S-блок нашого шифру, наведеного в таблиці 1, отримано 

результуючі значення ΔY для кожної вхідної пари (X', X'' = X'   ΔX)[2]. 

Для повноти викладення наведемо всі дані для S-блоку у таблицю розпо-

ділу різницевих характеристик, в якій рядки містять значення ΔX (в шістнадця-

тковій), а стовпці – ΔY (у шістнадцятковій). Розподіл різниць для S-блоку наве-

дені в таблиці 3[2]. Кожен елемент таблиці відображає номер входу відповідної 

різниці вихідних значень ΔY з урахуванням різниці вхідних ΔX. Зауважимо, що 

крім спеціального випадку (ΔX = 0, ΔY = 0) найбільше значення в таблиці ста-

новить 4. Найменше значення в таблиці - 0 і відбувається у більшості різни-

цевих пар. У цьому випадку ймовірність ΔY значення, при значенні ΔX – 0. 
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Таблиця 3. Різницеві пари S-блоку. 

X Y  Y 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 C 0 9 A 7 5 C 6 1 F 2 3 4 8 B D E 

1 5 0 9 E 3 5 C 8 F B 6 D A 2 1 7 4 

2 6 0 D A 3 C B F 6 9 E 5 8 7 4 2 1 

3 B 0 D E 7 6 1 B 2 3 4 5 8 9 A C F 

4 9 0 9 3 4 5 C F 2 D E 8 B A 7 6 1 

5 0 0 9 D A 5 C B 6 7 4 2 1 E 3 8 F 

6 A 0 7 3 A C 1 6 F B 8 E D 5 2 9 4 

7 D 0 7 D 4 6 B 8 1 F C A 9 5 2 3 E 

8 3 0 D C B 7 4 2 1 F 6 5 8 A 3 9 E 

9 E 0 D 6 1 9 A C F B 2 5 8 E 7 3 4 

A F 0 7 C 1 E D B 8 9 4 3 A 5 2 6 F 

B 8 0 7 6 B A 9 F C 3 E D 4 5 2 8 1 

C 4 0 3 5 6 7 A B C D 4 E 9 8 1 2 F 

D 7 0 3 5 6 9 4 F 8 7 E A D 2 B C 1 

E 1 0 3 5 6 E 9 2 F B C 8 1 7 A D 4 

F 2 0 3 5 6 A D C 1 F 8 2 B 9 4 7 E 

З розподільної таблиці для S-блоку, можна визначити, що один біт 

різниці входу буде викликати різницю вихідного щонайменше на два біта, що 

призведе до двох активних S-блоків в наступному раунді. Тоді кожен з двох 

активних S-блоків матимуть вихідну різницю щонайменше на два біта, що 

призведе як мінімум, до чотирьох активних S-блоків в наступному раунді. Ця 

властивість є наслідком вимог при проектування алгоритму. Але з огляду 
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таблиці різницевих пар та таблиці перестановок (pLayer) можна розробити 

алгоритм пошуку різницевих шляхів: 

1. На вхід S-блоку поступає різницева характеристика (від 0 до F); 

2. За допомогою різницевої розподільчої таблиці вибираємо вихідну 

різницю з більшою імовірністю (частіше це 4), але це має бути така 

характеристика після перестановки якої вхідна різницева характеристика не має 

потрапляти на вхід більше двох S-блоків (через це виключаються такі різницеві 

характеристики: 3, 6, 7, B, C, D, E, F); 

3. Вибравши потрібне значення вихідної різниці виконуємо 

перестановку біт різницевих характеристик; 

4. В результаті маємо вихідне значення яке в наступному раунді 

використовує лише 2 S-блоки; 

5. Повторити пункти 1-4 для наступного раунду. 

Використовуючи цей алгоритм, знайдено 16-раундові різницеві  

характеристики з двома активними S-блоками в кожному раунді з ймовірністю 

більше 2
-92

.  

Отже з вище сказаного випливає що існує вразливість алгоритму 

PRESENT, яка породжує після проходження попереднього раунду через два 

активних S-бокси в наступному раунді задіяти не більше двох S-боксів. В 

результаті чого було сформульовано алгоритм пошуку таких різницевих 

характеристик, які породжують в наступних раундах лише два активних S-

бокси. За допомогою алгоритму пошуку різницевих шляхів алгоритму були 

знайдені 139 різницевих характеристики з ймовірністю більше 2
-64
. Загалом для 

проведення подібної атаки на 16-ти раундовий алгоритм PRESENT потрібно 2
64

 

вибраних текстів. Складність часу – 2
65

 звернень до пам'яті та вимоги до пам'яті 

складаються з 2
32

 6-бітних лічильників і 2
24

 значень для хеш-таблиці. І в 

результаті всього цього ймовірність отримати правильний ключ – 0,999999939. 
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Композиційні матеріали - це гетерогенні, або неоднорідні системи з 

декількох фаз компонентів, де кожен компонент має свої властивості. 

Одна складова є матрицею, тобто складає основну частину композиту. 

 А інший є армуючим матеріалом, тобто підсилює попередній. Армуючі 

поділяються на волокнисті та дисперсно-зміцнені. 

Композити зазвичай мають властивості, якими не володіють їх складові 

елементи окремо. Якщо змінювати кількість зміцнюючого матеріалу то можна 

сконструювати матеріали, які можуть мати потрібні нам характеристики,  

задані для певних експлутуаційних умов. 

Широко використовуються композити на основі спеченого алюмінієвого 

порошку (САП) в авіаційній промисловості. В цьому матеріалі алюмінієва 
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матриця зміцнена елементом А1203 (оксидні частинки). Межа міцності цього 

композиту може досягати 300-400 МПа в залежності вмісту в ньому оксидних 

частинок. 

В даний час у Великобританії йде розробка унікального матеріалу, який 

може охолоджуватись самостійно, завдяки мікроканалам з охолоджуючою 

рідиною в товщі цього матеріалу. Цей композит може знайти широке застосу-

вання в будь-якій сфері. Його можна використовувати для запобігання теплово-

го впливу на елементи космічної техніки при входженні в атмосферу. Відведене 

тепло можна ефективно використовувати перетворюючи його в енергію. 

На даний час, дуже інтенсивно, в авіабудуванні та космічній галузі 

використовується вуглепластик, який замінив раніш використовувані титанові 

та алюмінієві сплави. Вуглепластик здатний чинити високий опір тиску, 

температурі, перевантаженням та перебувати в глибокому вакумі не 

руйнуючись. В даний час для виготовлення сопел двигунів, нових частин ракет 

або інших елементів, які повинні бути легкими та міцними використовують 

саме цей композит. Дуже корисною властивістю є стійкість до корозії. 

Застосування цього композиту в деталях двигунів дозволяє економити паливо. 

Також широкого застосування набули високомодульні  бороволокніти та 

органоволокніти.  

Бороволокніти мають високу міцність при зсуві та зрізі та високу 

твердість, шо супроводжується високим модулем пружності. Мають гарну 

теплопередачу та електропровідність.  З бороволокнітів виготовляють ротори 

та лопатки компресорів і гвинтів, а також різноманітні вали та панелі. 

Органоволокніти мають низьку пористість за рахунок дифузії компонентів 

волокна. Мають стабільні механічні властивості та стійкі до різкого перепаду 

температури, їм властива висока ударна в'язкість (400-700 кДж/м²). 

Дуже перспективним в подальшому використанні є берилієвий дріт. Він 

має високу межу міцності. 

Сучасну енергетику важко уявити без використання композиційних 

матеріалів. Зокрема при виготовленні ТВЕЛів та конструкційних матеріалів 
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ядерних реакторів. В новітніх електродвигунах застосування композитів 

дозволяє суттєво зменшити їх масу та розміри, при тій же потужності. 

Таким чином, використання композиційних матеріалів набуло широкого 

розвитку, та є дуже перспективним в різних технологіях. 
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В наш час широко розповсюджені військові конфлікти, тому наразі тема 

розробки технічних заходів, що спрямовані на подолання наслідків проведення 

бойових дій, є актуальною. Першочерговою задачею є знешкодження не 

спрацювавших боєприпасів на територіях з цивільним населенням. З розвитком 

сучасних технологій є не раціональним використання застарілих підривних 

машинок, що є дуже габаритними, натомість кращим варіантом є використання 

малогабаритних мікроконтролерних збірок з застосуванням бездротових 

технологій, наприклад Wi-Fi. 
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Використання технології Wi-Fi є доцільним, тому що можливе керування 

пристроєм з будь-якого пристрою з Wi-Fi модулем, а це смартфони, ноутбуки, 

планшети, тощо. Також такі пристрої не потребують великих антен, за рахунок 

короткої довжини хвилі. 

Функціонування пристроїв дистанційного знешкодження вибухонебез-

печних предметів засновується на принципі передачі сигналу з командно-

передавального пристрою на приймально-виконавчий пристрій, що ініціює 

імпульс струму на електродетонатор. Дистанція нормальної роботи пристроїв 

залежить від потужності передавача, наявності антен, підсилювачів, рельєфу та 

геомагнітної обстановки. Мінусом використання технології Wi-Fi є невелика 

дальність дії, що можна виправити, додавши у лінію підсилювачі та потужнішу 

антену. 

В мікроконтролерах з Wi-Fi модулем, наприклад лінійка ESP компанії 

Espressif, використовуються друковані антени, що працюють на відстанях до 

350 м, але задля розширення радіусу дії можливо встановити зовнішню 

додаткову антену, що збільшує робочу відстань до 480 м. Також можливо 

використовувати в лінії передачі додаткові пристрої, що будуть приймати 

керуючий сигнал та передавати його на кінцевий пристрій, що значно 

збільшить робочу відстань. 

 Ще одним фактором актуальності та доцільності використання 

пристроїв з мікроконтролерами та бездротовими технологіями, є можливість 

об`єднання їх в одну мережу, що надає змогу активувати їх в будь-якому 

порядку, та в будь-який час. Також один кінцевий пристрій може мати кількість 

виходів, яку потребує поставлена задача. Кількість електродетонаторів, що 

може використовуватися у мережі, залежить від кількості виходів пристрою та 

елементів живлення. Для збільшення кількості електродетонаторів можливо 

використати додаткові елементи живлення. 

Розповсюдженість мікроконтролерів на ринку дає широкий вибір, низьку 

вартість та достатню їх надійність. Вартість такого типу приладів не буде 

набагато перевищувати вартість застарілих підривних машинок. 
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Принцип роботи полягає в тому, що пристрій виступає в ролі сервера та 

містить в своїй пам`яті виконавчу програму, керування відбувається 

дистанційно зі смартфона, ноутбука, або планшета, методом підключення до 

сервера, та запуску програми, після чого пристрій подає імпульс струму на 

обраний вихід та ініціює електродетонатор. 

Пристрої для знешкодження вибухонебезпечних предметів із 

застосуванням технології Wi-Fi можуть використовуватися задля перевірки 

нового електровибухового обладнання (електродетонаторів), також не тільки в 

військовій справі, а й у цивільних піротехнічних заходах, запуску феєрверків, 

перевірці протипожежного обладнання, тощо. 

Література: 
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2. Сообщество ESP 8266 [Електронний ресурс] – 2018. – Режим доступу до 

ресурсу: https://esp8266.ru/forum/ 
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УДК 629.7.036   Технические науки 

ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ 

СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ 

Красношапка Д.В., 

Старший преподаватель  кафедры компьютерных технологий 

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 

г. Днепр, Украина  

 Искусственные спутники Земли (ИСЗ), находящиеся  на высоких 

орбитах, и в первую очередь геостационарные ИСЗ, подвержены электрической 

зарядке быстрыми электронами. При этом ИСЗ в целом, или отдельные части 

его поверхности, находящиеся в солнечной тени, заряжаются до высокого 

отрицательного потенциала относительно окружающего космического 

https://www.espressif.com/
https://esp8266.ru/forum/
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пространства. Это ведет к электрическим пробоям, разрушающим поверхность 

спутника и вызывающим сбои в работе бортовой радиоэлектронной аппаратуры 

[1, с. 6092][2, с. 651]. По-видимому, наиболее эффективное решение данной 

проблемы заключается в установке на поверхности ИСЗ источника плазмы 

малой мощности - плазменного нейтрализатора (ПН). В качестве ПН мы 

рассмотрим ускоритель с внешним электрическим полем - разновидность 

ускорителей плазмы с азимутальным дрейфом электронов [3, с. 68] (рис 1.). 

Данный вид ПН уже использовался в исследованиях по моделированию 

электрической зарядки ИСЗ[4, с. 111], но кроме этого представляет интерес 

рассмотреть оптимизацию работы ПН в составе всей установки плазменной 

нейтрализации (УПН). Кроме ПН в состав УПН входят также система хранения 

и подачи рабочего тела, катод-компенсатор и источник электропитания. 

 

Рис. 1. Ускоритель с внешним электрическим полем 

 

При работе УПН при заданном токе и на заданное время 

функционирования должно существовать некоторое оптимальное значение 

разрядного напряжение, при котором масса установки будет минимальной. Это 

следует из того, что коэффициент использования массы  ускорителя с внешним 

электрическим полем, на основе которого создан ПН, зависит от разрядного 

напряжения Up, а именно, при повышении Up увеличивается. Если, например, 

при неизменном разрядном токе повысить разрядное напряжение ПН, то 
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уменьшится массовый секундный расход КА, но увеличится потребляемая 

мощность ПН, и масса источника электропитания для ПН. Обратная картина 

будет наблюдаться при уменьшении разрядного напряжения. Следовательно, 

существует такое значение разрядного напряжения, при котором сумма масс 

источника электропитания и рабочего тела, а значит и всей УПН, будет 

наименьшей (рис 2).  

 

 
Определим это оптимальное значение разрядного напряжения для УПН с 

ПН на основе радиального УВП по аналогии с определением оптимальной 

удельной тяги [5, с. 30] и оптимальной скорости истечения [6, с. 8] плазменного 

ускорителя. 

 Масса УПН : 

итрку MMMM  .. , 

 где: кM . - масса конструкции УПН, т. е. масса УВП, системы 

хранения и подачи рабочего тела, катода компенсатора и т. д.; 

Масса 

УПН, 

Му,кг 

Разрядное напряжение, Up, В 

1 

2 

3 

4 

5 

500 0 1000 1500 2000 2500 
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 ..трM - масса рабочего тела, используемого для работы ПН за 

время функционирования; 

 иM  - масса источника электропитания ПН. 

 Масса иM  равна: 

PM ии 
, 

 где: и  - удельная масса источника электропитания, т. е. его масса, 

отнесенная к мощности; 

 P  - потребляемая ПН мощность, которая равна: 

 ррUIP , 

 Отсюда: 

ррии UIM 
, 

 Масса рабочего тела, хранящегося на борту КА: 

tmM тр
.. , 

 где: m  - массовый секундный расход рабочего тела; 

 t  - время функционирования УПН. 

 Массовый секундный расход рабочего тела зависит от 

коэффициента использования массы m  таким образом: 

Ae

MI
m

m

i




, 

 где: iI  - разрядный ионный ток ПН; 

 M  - молярная масса рабочего тела; 

 m  - коэффициент использования массы ПН; 

 A  - число Авогадро; 

 e  - элементарный электрический заряд. 

 Подставим выражение для m  в выражение для ..трM , имеем: 
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Ae

MtI
M

m

i

тр 
.. . 

 Подставляя выражения для иM  и для ..трM  в выражение для 

уM  получаем: 

Ae

MtI
UIMM

m

i

ррику 
 

. 

 Так как в пределах рабочего диапазона зависимость коэффициента 

использования массы от разрядного напряжения близка к линейной (см. табл. 

1), то : 

21 aUa рm  , 

 где: 1a  и 2a  коэффициенты, которые находятся из 

экспериментальных данных. 

 Окончательно для массы УПН имеем: 

AeaUa

MtI
UIMM

р

р

ррику
)( 21


, 

 здесь ионный ток iI  приравнен к разрядному рI , так как для ПН 

iр II  . 

 Для определения оптимального значения разрядного напряжения 

находим точку экстремума, где значение массы УПН минимально, для этого 

последнее выражение дифференцируем по рU  и приравниваем его нулю. 

 В результате для роптU  имеем: 

1

2

1 a

a

eAa

Mt
U

и

ропт 
 . 

 Коэффициенты 1a  и 2a , найденные методом средних [7, с. 94] 

пользуясь экспериментальными данными зависимости m  от рU , 

представленными в таблице 1, равны: 
6

1 1045,1 a  и 
4

2 1006,5 a . 
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Таблица 1. Зависимость коэффициента использования массы от 

разрядного напряжения УВП-30Р. 

Разрядное напряжение 

рU ,В 

Коэффициент 

использования массы m

,% 

800 0,14 

1000 0,19 

1250 0,21 

1500 0,23 

1750 0,26 

 

 Найденное для примера оптимальное значение разрядного 

напряжения ПН в случае, если ПН создан на основе УВП-30Р, работает на 

рабочем теле N2 в течение 30 дней, при удельной массе источника 

электропитания кВт

кг
и 160 ., равно 1620роптU  В. 

 Полученное оптимальное значение разрядного напряжения не 

выходит за рамки рабочего диапазона УВП-30Р (800-2000 В). 
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УДК 629.78  Технические науки 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСХОДА 

РАБОЧЕГО ТЕЛА ИЗ РАДИАЛЬНОГО ПОЛОГО АНОДА-ГАЗО- 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ УСКОРИТЕЛЯ С ВНЕШНИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПОЛЕМ 

Красношапка Д.В., 

Старший преподаватель  кафедры компьютерных технологий 

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 

г. Днепр, Украина  

Так как ускорители с внешним электрическим полем (УВП) могут 

применяться для снятия зарядки поверхности искусственных спутников Земли 

[1, c. 111] , во время работы радиального УВП очень важна равномерность 

подачи рабочего тела по азимуту в зону ионизации и ускорения. При более 

равномерной подаче рабочего тела повышается коэффициент использования 

массы и общий КПД радиального УВП и снижается его возмущающее силовое 

воздействие на космический аппарат (КА). Но изготовить такой малогаба-

ритный узел как полый радиальный анод-газораспределитель (РАГ) для 

радиального УВП таким образом, чтобы его расход рабочего тела по азимуту 

был равномерным, довольно сложно.В этой связи, весьма полезной является 

возможность экспериментального определения неравномерности расхода 

рабочего тела из РАГ. Имея такую возможность, мы можем либо из нескольких 

РАГ выбрать наилучший, либо доработать его до улучшения равномерности 

выхода рабочего тела. Поэтому в процессе изготовления радиального УВП-40-Р 
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была разработана методика, позволяющая с высокой точностью определить 

неравномерность выхода рабочего тела из радиального анода-газорас-

пределителя (РАГ). 

Методику можно пояснить следующим образом. В вакуумной камере 

устанавливался РАГ, который при помощи специального поворотного 

устройства мог поворачиваться на заданные углы относительно собственной 

оси симметрии, величина угла поворота регистрировалась потенциометричес-

ким датчиком типа ПТП-12. В непосредственной близости устанавливался 

неподвижный коллектор рабочего тела (КРТ), представляющий собой 

замкнутую ѐмкость с входным отверстием, в которой находилась термопара с 

нагревателем (в качестве коллектора рабочего тела применялся термопарный 

манометрический преобразователь ПМТ-2). Своим входным отверстием КРТ 

был сориентирован на РАГ и расстояние между срезом входного отверстия 

коллектора и РАГ составляло от нуля до нескольких миллиметров. Термопара 

могла нагреваться при помощи нагревателя, а еѐ термическая электродвижущая 

сила (ЭДС) измерялась милливольтметром (применялся прибор ВИТ-2). 

Эксперимент проводился следующим образом. При достижении в 

вакуумной камере вакуума порядка 0,001 Торр на нагреватель термопары 

подавался ток, при котором ЭДС термопары равнялась 10 мВ. При таком 

соответствии давления и ЭДС термопары термопарный манометрический 

преобразователь ПМТ-2 выходит на режим. Затем в РАГ подавалось рабочее 

тело, расход которого устанавливался таким, чтобы ЭДС термопары падала до 

5 мВ. При таком значении ЭДС термопара наиболее чувствительна к 

изменению давления, что повышает точность метода. После замера значения 

ЭДС термопары при данном положении РАГ производился его поворот на 

заданный малый угол (например 5 градусов) и осуществлялся новый замер ЭДС 

термопары, которая может несколько отличаться от значения 5 мВ из-за 

неравномерности выхода рабочего тела из РАГ. Повороты РАГ и 

соответствующие замеры ЭДС осуществлялись до тех пор, пока РАГ не делал 

полный поворот на 360 градусов. Таким образом получался график 
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зависимости ЭДС термопары от угла поворота РАГ. Затем при помощи графика 

зависимости давления газа от ЭДС термопары строился график зависимости 

давления газа (рабочего тела) в КРТ от угла поворота РАГ. Это и есть искомый 

график неравномерности расхода рабочего тела по азимуту РАГ, так как 

давление рабочего тела в КРТ пропорционально расходу рабочего тела из РАГ. 

По этому графику легко определить максимальное отклонение расхода 

рабочего тела от его среднего по азимуту значения и его местоположения на 

РАГ. Обладая этой информацией можно принять соответствующие меры, 

чтобы убрать подобные отклонения расхода рабочего тела и сгладить его по 

всему периметру РАГ. 

Связь между расходом рабочего тела по азимуту РАГ и давлением 

заторможенного потока в КРТ прямо пропорциональна, поэтому при измерении 

изменение давления, фактически измеряется неравномерность расхода рабочего 

тела по азимуту РАГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. График зависимости ЭДС термопары ПМТ-2 от угла поворота РАГ 

до доработки и после нее. 

На рис 1. представлены графики распределения ЭДС термопары КРТ по 

азимуту РАГ и неравномерности расхода рабочего тела через РАГ УВП-40-Р по 

азимуту до доработки РАГ и после нее. Как видно из графиков после доработки 

E, мВ 

φ, град. 

После доработки 

До доработки 
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расход рабочего тела через РАГ стал более равномерным. Отклонение расхода 

через РАГ от его среднего значения по азимуту в первом случае составляет 

92%, во втором 32%. Применяя доработанный РАГ с меньшей 

неравномерностью подачи рабочего тела по азимуту РАГ удалось повысить 

интегральные характеристики радиального УВП-40-Р. 

При помощи этого метода можно определять неравномерность подачи 

рабочего тела по азимуту радиальных конструкций СПД, ДАС и других типов 

ускорителей. Возможно также измерение неравномерности подачи рабочего 

тела в ускоряющих каналах аксиальных конструкций СПД и ДАС. 
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ВПЛИВ ВМІСТУ ВИБІЛЕНОЇ ХІМІКО-ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ МАСИ 

В КОМПОЗИЦІЇ ПАПЕРУ НА ЙОГО МЕХАНІЧНУ МІЦНІСТЬ 

Мовчанюк О.М., 
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Київ, Україна 

Різке збільшення вартості виробництва целюлози, проблема 

раціонального використання деревної сировини, високі капітальні витрати на 

будівництво целюлозних заводів, більш жорсткі вимоги до охорони 

навколишнього середовища висувають на перший план виробництво хіміко-

термомеханічної маси (ХТММ) як волокнистого напівфабрикату (ВНФ) для 
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виготовлення паперу та картону. Виробництво ХТММ відрізняється незначним 

впливом на природне середовище і низькими капітальними витратами [1]. 

Перспективним є використання вибіленої хіміко-термомеханічної маси 

(ВХТММ), вихід якої становить понад 85%. Так, в Китаї на 34 підприємствах 

целюлозно-паперової промисловості працюють більше 50 технологічних ліній з 

випуску ВНФ загальною продуктивністю 10,73 млн т на рік. На 25 з них 

отримують ВХТММ з деревини листяних порід [2]. 

Для виробництва ВХТММ можна використовувати як деревину хвойних, 

так і листяних порід. ВХТММ з деревини ялини має високі показники 

механічної міцності і оптичних властивостей і знаходить широке застосування. 

В таблиці 1 наведено порівняльну характеристику ВХТММ та вибіленої 

сульфатної целюлози з деревини ялини та осики [3]. 

Таблиця 1 – Характеристика напівфабрикатів з деревини ялини та осики 

 

Найменування показника 

Порода деревини 

Ялина Осика 

ВХТММ 

Вибілена 

сульфатна 

целюлоза 

ВХТММ 

Вибілена 

сульфатна 

целюлоза 

Вихід, % 90 46 85 57 

Ступінь млива, ºШР 32 32 32 32 

Пухкість, см
3
/г 2,7 1,3 2,0 1,4 

Розривна довжина, км 4,4 10,5 5,0 8,0 

Опір роздиранню, мН∙м
2
/г 11,3 10,0 6,2 9,1 

Білість, % 78 88 80 90 

Непрозорість, % 82 68 86 72 

 

Метою даної роботи було дослідження впливу вмісту ВХТММ з деревини 

осики у композиції паперу на його механічну міцність. 
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Лабораторні зразки паперу масою 80 г/м
2 

виготовляли на 

листовідливному апараті ЛА-2. До композиції входила сульфатна хвойна 

вибілена целюлоза марки ХБ-5 та ВХТММ з деревини осики. Розпуск і 

розмелювання ВНФ здійснювали окремо, в лабораторному розмелювальному 

комплекті ЛРК-1 за концентрації 4 %. Для складання композиції 

використовували суспензії напівфабрикатів зі ступенем млива 30 ºШР. 

Визначали основні показники, що всебічно характеризують механічні 

властивості паперу. Розривну довжину розраховували за формулою [4]: 

  
 

   
      

де F – руйнівне зусилля, Н; 

b – ширина смужки, м; 

m – маса 1 м
2
 паперу, г. 

У таблиці 2 наведено результати випробування лабораторних зразків 

паперу різної композиції. 
 

Таблиця 2 – Показники механічної міцності лабораторних зразків паперу 

Найменування показника 
Вміст ВХТММ в композиції паперу, % 

0 20 40 60 80 100 

Міцність під час 

розтягування, кН/м 
3,8 2,9 2,7 2,3 2,1 1,1 

Розривна довжина, м 4800 3700 3450 3000 2700 1350 

Опір роздиранню, мН 1330 820 690 630 570 200 

Міцність на злом під час 

багаторазових перегинів, к.п.п. 
530 290 120 60 10 5 

Абсолютний опір 

продавлюванню, кПа 
267 232 174 102 85 43 

 

З таблиці 2 видно, що механічна міцність зразків паперу, які виготовлені 

із 100 % ВХТММ, є значно нижчою порівняно з чисто целюлозними зразками. 

Так розривна довжина нижча на 72 %, опір роздиранню – на 85 %, абсолютний 
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опір продавлюванню – на 84 %. Найбільша різниця спостерігається для 

міцності на злом під час подвійних перегинів (на 99 %). Значення цього 

показника вже після введення в композицію 20 % деревної маси знижується на 

45 %, а за вмісту 80 % ВХТММ – на 98 %. Відомо, що міцність на злом під час 

багаторазових перегинів є одним з важливих показників, що характеризують 

механічну міцність паперу. Цей показник залежить від довжини, гнучкості і 

міцності волокон, а також від сил міжволоконного зв’язку [5]. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень встановлено, що при 

додаванні до композиції паперу з хвойної сульфатної вибіленої целюлози 

ВХТММ з деревини осики за ступеня млива маси 30 ºШР суттєво знижуються 

всі досліджені механічні показники паперу. Однак найбільшого зниження 

зазнає показник міцності на злом під час багаторазових перегинів. Виходячи з 

цього, ті види паперу, для яких цей показник має важливе значення, не можна 

виробляти із 100 % ВХТММ. 
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УДК 711.4-163   Технічні  науки 

ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МОЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

Онаць О. 

студентка Львівського інституту економіки і туризму 

м.Львів, Україна 

На фоні розвитку суспільних відносин відбувається визнання та 

усвідомлення прав кожної людини, і  що важливо, зростає увага до осіб з 

інвалідністю, як до повноправних членів суспільства, шляхом  їх залучення в 

усі галузі суспільного життя, в тому числі і до відпочинку. Перша конференція 

UNWTO, проведена в  Сан-Марино 19-20 листопада 2014, з питань доступності  

туризму в Європі, проголосила резолюцію, яка закликає всіх, причетних до 

розвитку доступного туризму [1]. 

Загалом у світі питаннями цього плану піклуються десятки років, і в ряді 

країн вже  діють стандарти обслуговування  людей з певними потребами. В 

Україні на законодавчому рівні теж передбачено створення умов для осіб з 

інвалідністю, проводяться  заходи  щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища [2, 3, 4]. Однак, усунення  перепон  і  бар'єрів,  що  перешкоджають 

забезпеченню прав і задоволенню  потреб цих груп населення реалізовані лише 

частково.  

Забезпечення умов для обслуговування людей з інвалідністю та мало 

мобільних груп населення в закладах ресторанного господарства передбачає 

усунення фізичних і соціальних бар’єрів, які перешкоджають їх доступу до 

отримання послуг харчування та організації дозвілля [5]. Складність створення 

умов для обслуговування  людей з інвалідністю у значній мірі залежить від 

особливостей неповносправності, які потрібно враховувати в процесі 

обслуговування осіб з:  вадами опорно-рухового апарату;  вадами зору;  вадами 

слуху; психічними захворюваннями; розумовою відсталістю.  

Доступність закладів ресторанного господарства має реалізувати право на 
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вільне за вибором  отримання послуг  та належну культуру обслуговування осіб 

з інвалідністю. Основними умовами доступності є:  

- територія, на якій знаходиться заклад ресторанного господарства має 

бути придатною і пристосованою для пересування особи на візку; 

- якщо на території закладу передбачені паркувальні майданчики для 

машин, необхідно, щоб 2-3 або більше паркувальних місць були передбачені 

для неповносправних осіб, враховуючи межі паркувальних місць для міні венів; 

- біля паркувального місця має бути достатньо місця для маневрування 

візком. В’їзд і виїзд з паркувального майданчику має бути окреслений 

контрастними орієнтирами і розташовані на безпечній відстані від центральної 

дороги та як найближче до входу у приміщення; 

- увесь шлях, враховуючи шлях з паркувального місця, має бути рівним та 

гладким, без зайвих дизайнерських перешкод; 

- головний вхід у підприємство ресторанного господарства  має бути 

облаштований відповідним пандусом, якщо там передбачені сходи. Пандус має 

мати відповідний нахил, враховуючи будівельні норми, рівну та гладку 

поверхню з захисними бордюрами по краях (щоб уникнути перекидання візка), 

а також повинен бути облаштований поручнями з двох сторін пандуса; 

- вхід у приміщення закладу харчування має бути достатньо широким 

враховуючи всі типи візків; 

- якщо місця у ресторані або кафе не відповідають потребам осіб на 

візках, то в такому випадку кілька окремих місць мають бути пристосовані до 

цих потреб.  Місця надавати у загальнодоступних для усіх відвідувачів залах, 

щоб жодним чином не викликати відчуття дискримінації; 

- необхідно, щоб у приміщенні було достатньо місця для пересування на 

візку між столами в залі, туалетних кімнатах, відповідно обладнані спеціальни-

ми підручними засобами; 

- для забезпечення можливості комунікацій осіб вадами слуху та зору 

(ознайомлення з переліком послуг, їх вартістю) застосовувати сучасні технічні 

засоби; 



54 
 

-  в процесі надання послуг застосовувати доцільні методи, форми і 

прийоми обслуговування осіб з інвалідністю та моломобільних груп населення; 

- надавати спеціальне харчування для людей, які потребують дієтичного, 

лікувально-профілактичного харчування, або виключення певних видів 

сировини та інгредієнтів. 

Доступність послуг ресторанного господарства  для осіб з вадами 

опорно-рухового апарату в м. Львів. моніторять учасники громадської 

ініціативи «Доступно.UA», та інші ініціативи [6]. За підсумками моніторингу в 

м. Львів є понад 200 закладів ресторанного господарства, які доступні для 

маломобільних осіб, найбільша кількість підприємств, що у повній або 

частковій мірі відповідають вимогам доступності зосереджені в Галицькому 

районі – 42%  

Кінцева мета доступності - це створення елементів безбар’єрності, що 

забезпечать максимально можливі умови доступності послуг, толерантність та 

гуманність в процесі обслуговування спеціальних груп осіб, що в свою чергу 

забезпечить комфортність та відсутність бар’єрів. 
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УДК 651  Технічні науки 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ R-ФУНКЦІЙ: ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 

КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ДІЄЮ СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ  

Підпалий.Д.В. 

Трубачов С.І.  

студент теплоенергетичного факультету 

Київський національний технічний університет ім. І. Сікорського 

м. Київ, Україна 

Дана робота присвячена розв'язанню важливої проблеми дослідженню 

згину багатошарових композитних пологих оболонок тa плaстин складнoї 

форми в планi i довільними граничними умовами на контурi. Актуальнiсть цiєї 

проблеми зумовлена широким застосуванням новiтнiх композиційних 

матеріалів для виготовлення вiдповiдальних елементів конструкцiй, що 

підлягають різноманітним статичним та динамiчним впливам. Ця проблема стає 

особливо актуальною при створеннi аерокосмічної техніки, коли при жорстких 

вимогах до мiцностi, надiйностi елемента конструкції, необхідно забезпечити 

його мінімально можливу вагу. 

Слід зазначити, що нині набуває розвитку метод r-функцiй. Перевагою 

цього методу є можливiсть подати розв'язок в аналітичному виглядi, що дуже 

зручно у подальших дослідженнях. Але до теперiшнього часу метод r-функцiй у 

поєднанні з двовимiрними сплайнами не застосовувався для розв'язання задач 

https://dyvys.info/2017/04/07/u-lvovi-vyznachyly-dostupni-zaklady-dlya-lyudej-z-invalidnistyu/
https://dyvys.info/2017/04/07/u-lvovi-vyznachyly-dostupni-zaklady-dlya-lyudej-z-invalidnistyu/
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прo вiльнi коливання багатошарових композитних пластин i оболонок складної 

форми. Саме цiй роботі i присвячена наукова робота. Завдяки тому що пiдхiд 

базується на використанні теорiї R-функцій  i 

Варіацiйних методах, вдається побудувати алгоритми, що дозволяють 

розглядати широкий 

Спектр завдань вигину i коливань пологих оболонок, що спираються на 

план складної 

Фoрми і мaють pізнi спосoби зaкрiплення. Проведенo аналіз існуючих 

методів дoслідження нaпружено-деформованого стaну багaтошарових оболонок 

при згинанні, які мaють складну фoрму плaну. Зрoблено висновок, щодо 

необхідностi розробки ефективних універсальних методiв для розв’язання 

поставленої проблеми. Чисельно-аналітичний метoд, який базується на теорії r-

функцій та варіаційному метoді рітца. Особливою відзнакою рoзробленого 

пiдходу є використання сплайнів для апрoксимації невизначених компонент в 

побудованих структурах рoзв’язку.  

 

____________________________________________________________________ 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛЕЗОВИХ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  

ПРИ ОБРОБЛЕННІ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ  

Семеренко В.С., 

студент механіко-машинобудівного інституту 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 м. Київ, Україна 

Оброблення титанових сплавів є доволі ускладненим процесом у 

порівняні  з іншими матеріалами, це обумовлено його фізичними і механічними 

властивостями. Для порівняння наведенні фізичні характеристики деяких 

матеріалів (табл.1). 
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Таблиця 1 - Основні фізичні властивості алюмінію, титана і заліза[1, с.4] 

Властивості  металів Алюміній Титан Залізо 

Густина,   кг м  
2698 4540 7874 

Температура плавлення, Тпл   660 1665 1535 

Теплопровідність,   Вт м  К 238 15,5 72,4 

Коефіцієнт термічного  розширення,           3,86 8,35 11,7 

Теплоємність, с Дж г  К 0,90 0,52 0,45 

Питомий  електроопір, нОм  м 26,5 420 97,1 

Модуль пружності,   ГПа 70,6 103 200 

Теплопровідність у титану і його сплавів практично у 15 разів нижча 

(табл.1), ніж у алюмінію і його сплавів, і приблизно у 5 разів нижча, ніж у заліза 

і сталей. Значення теплопровідності, теплоємності, густини титану і його 

сплавів такі, що їх температуропровідність - найбільш важлива характеристика 

багатьох процесів.  У наслідком цього є значні перепади температур по 

перетину зливків і заготовок при нагріванні і виникнення значних термічних 

напружень, які можуть призводити до утворення тріщини [1, с.5].  

Саме тому, при проектуванні процесу оброблення різанням титанових 

сплавів, основним критерієм є підбір різального інструменту (РІ), який може 

забезпечити відведення  тепла від зони різання.  

Основним критерієм вибору РІ є матеріал різальної частини та її 

геометрія. 

Таблиця 2 - Орієнтовні значення режимів різання різних титанових сплавів 

залежно від методу оброблення та інструментального матеріалу [2, с.67] 

 

Матеріал 

 

Вид 

оброблення 

Інструм. 

матеріал 

Швидкість 

різання; 

   [    ] 

Подача на 

різальну 

кромку; 

    [      ]
 

Чистий титан ( з відпалом) 

Ti99,8 

Ti99,2 

Ti99,0 

Токарне 

оброблення 

HSS 30…75 0,13…0,40* 

HM 50…170 0,13…0,50* 

Торцеве 

фрезерування 

HSS 15…55 0,10…0,30 

HM 70…180 0,10…0,40 

Свердління 
HSS 12…35 0,05…0,45* 

HM - - 
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 -сплави ( з відпалом): 

TiMn8, TiAl6V4 

TiAl12Sn11Zr5Mo1; 

(a+b)-сплави ( з відпалом): 

TiAl6V6Sn2Cu1Fe1 

Токарне 

оброблення 

HSS 6…24 0,13…0,40* 

HM 15…80 0,13…0,40* 

Торцеве 

фрезерування 

HSS 6…21 0,08…0,20 

HM 25…90 0,10…0,20 

Свердління 
HSS 6…14 0,05…0,40* 

HM 20…75 0,10…0,30* 

 -сплави ( з дифузійним 

відпалом і затвердінням):  

TiAl6V4, TiAl6Sn2Zr4Mo2; 

(a+b)-сплави (з дифузійним 

відпалом і затвердінням):  

TiAl5Sn2Zr2Mo4Cr4; 

TiAl8Mo1V1 

Токарне 

оброблення 

HSS 9…20 0,13…0,40* 

HM 12…60 0,13…0,40* 

Торцеве 

фрезерування 

HSS 6…17 0,05…0,15 

HM 20…50 0,10…0,20* 

Свердління 

HSS 6…9 0,025…0,25* 

HM 
20…75 0,10…0,30* 

 -сплави  

( з відпалом або 

дифузійним відпалом)  

TiV8Cr6Mo4Zr4Al3, 

TiV8Fe5Al1 

Токарне 

оброблення 

HSS 8…12 0,13…0,40* 

HM 15…50 0,13…0,40* 

Торцеве 

фрезерування 

HSS 6…12 0,08…0,18 

HM 20…40 0,10…0,20 

Свердління 
HSS 8 0,025…0,20* 

HM - - 

 -сплави (з дифузійним 

відпалом і затвердінням) 

Ti Cr11Mo7,5Al3,5,  

TiV8Fe5Al1 

Токарне 

оброблення 

HSS 8…10 0,13…0,40 

HM 12…35 0,13…0,40 

Торцеве 

фрезерування 

HSS 6…9 0,05…0,15 

HM 15…30 0,10…0,20 

Свердління 
HSS 6 0,025…0,15* 

HM - - 

* Для точіння і свердління замість «Подачі на зуб» використовується 

«подача на оберт»   [     ] 

Примітка: Класифікація матеріалу різального інструменту вказана за 

стандартами ISO: HSS-швидкорізальні сплави, HM-тверді сплави.  

Оброблення титанових сплавів викликає певні труднощі. По перше, його 

висока питома міцність призводить до підвищення температури в зоні різання. 

По-друге, він хімічно активний, що може викликати адгезію, приварювання та 

налипання стружки на інструмент. При даному поєднанні механічних, 

термічних і хімічних навантажень найбільш типовим механізмом зносу є 

крихке руйнування різальних кромок інструменту. Для успішного оброблення 

титану необхідний оптимізований інструмент.  
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Таблиця 3 - Особливості конструкцій змінних багатогранних пластин для 

токарного оброблення [3, с.53] 

Область 

застосування 

Заокруглення 

різальної 

кромки 

Вимоги до 

геометрії 

Рекомендована геометрія 

Точіння 

Двухстороннє Одностороннє 

Попереднє 

оброблення 
середнє 

Отримана 

прямим 

пресуванням з 

від’ємною 

фаскою 
 

 

 

Проміжне 

оброблення 
невелике 

Гостра 

геометрія 

Отримана 

прямим 

пресуванням 

 

 

 

 

Завершальне 

оброблення 
невелике 

Шліфована 

гостра 

геометрія 

 

 

 

 

 
 

Таблиця 4 - Особливості конструкцій фрез [3] 

Вид 

фрезерування 
Геометрія 

Інструментальний 

матеріал 

Найменування  

інструменту 

 

 

 

Торцеве 

фрезерування 

Легка: 

PL/ML 

S30T 

(S40T,GC2040) 

 
CoroMill® 200 

Середня: 

PM/MM 

S30T 

(S40T,GC2040) 

Важка: 

PM/MM 

S40T 

(GC2040) 
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Фрезерування 

уступів 

Легка: 

E-SL 

S30T 

(S40T,GC2040) 

 
CoroMill® 690 

Контурне 

фрезерування 

М - 

забезпечує 

високу 

надійність 

GC1025 

(GC1030) 

 
CoroMill® 216 

E - із 

гострими 

різальними 

кромками 

для високої 

точності 

оброблення 

GC1025 

(GC1030) 

Таблиця 4 - Особливості конструкцій свердел [3] 

 

 

 

 

Найменування 

інструмента 

 

 
 

CoroDrillR 

Delta-C (846) 

 
 

CoroDrillR 880 

 
 

CoroDrillR 880 –

великого діаметра 

 
CoroDrillR 805 

Діаметр 

свердління, 

Dc, мм 

3-12 12-63 65-125 25-65 

Глибина 

свердління, 

мм 

2-5 × Dc 7-13 × Dc 

 

 

Сплав 

інструмента GC1220 

GC1044 – 

центральна 

пластина; 

GC4044 – 

периферійна 

пластина 

GC1044 – одна 

центральна 

пластина 

або 

три периферійні 

пластини H13A 

GC1025- 

різальні 

пластини;  

PM1 (H13A) -  

опорно-

направляючи 

пластини 
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Висновок: Для проектування ефективних технологічних операцій 

лезового оброблення титанових сплавів необхідно приймати до уваги основні 

закономірності визначення ефективних інструментальних матеріалів та 

сучасних конструкцій лезових різальних інструментів. 

Література: 

1. Технологические и эксплуатационные свойства титановых сплавов: 

учебное пособие / А. Г. Илларионов, А. А. Попов.-Екатеринбург : Изд-во Урал. 

ун-та, 2014. -137с. 

2. Справочник по обработке резанием «GARANT», 2010. - 857с. 

3. Техническое руководство. Обработка титана Ti-6Al-4V Ti-5553 Ti-5Al-

2.5Sn Ti-8Al-1Mo-1V Ti-10V-2Fe-3AI, «Sandvik Coromant», 2011. – 140с. 

 

____________________________________________________________________ 

УДК 620.3  Технічні науки 

ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТИНОК МЕТОДОМ ЕЛЕКТРИЧНОГО ВИБУХУ 

Столярова С.С. 

магістрант 2-го року навчання 

Фізико-математичного факультету 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

м.Київ, Україна 

Електричним вибухом провідників називають явище вибухового 

руйнування металевого провідника при проходженні через нього імпульсу 

струму дуже великої густини. Під дією імпульсу струму дріт руйнується на 

дрібні частинки і пару. Розлітаючись з великою швидкістю, продукти 

руйнування швидко охолоджуються, і утворюється нанодисперсний порошок. 

Ці нанопорошки знаходяться в аморфному стані.  

 Переваги ЕВП-технології: 

—високий ККД передачі енергії, що досягає 90 %. В ЕВП-технології 

енергія імпульсно вводиться безпосередньо в об’єм металу, при цьому витрата 

енергії на нагрівання навколишнього середовища відносно низький, 
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— можливість гнучкого регулювання параметрів процесу і, відповідно, 

характеристик одержуваних нанопорошків, 

— порівняно невеликий щодо інших фізичних методів розкид частинок за 

розмірами, 

— з одного боку, відносна стабільність властивостей електропідривних 

нанопорошків в нормальних умовах, з іншого — висока активність в різних 

хімічних процесах, 

— універсальність методу. В ЕВП-технології єдине обмеження – це 

використання провідного матеріалу необхідного діаметра. Метод дозволяє 

отримувати широкий спектр нанорозмірних матеріалів, 

— невисока вартість обладнання, його простота, малі масогабаритні 

показники, 

— ЕВП-технологія дозволяє істотно економити енергію в процесі роботи, 

— ЕВП-технологія дозволяє виробляти нанопорошки при кімнатній 

температурі, 

— ЕВП-технологія дозволяє повністю уникати шкідливих викидів, 

— ЕВП-технологія дозволяє не змінювати обладнання при отриманні 

ультрадисперсних нанопорошків різного хімічного складу. 

За своєю природою ЕВП як метод отримання нанопорошків поєднує в 

собі ознаки диспергаційних методів - провідник руйнується під дією електрик-

ного струму, і методів випаровування-конденсації - значна частина матеріалу 

провідника в процесі електровибуху переходить в газоподібний стан. Причому 

частка металу, який перейшов в пару, залежить від величини прикладеної до 

провідника енергії[1]. 

ЕВП як метод диспергування металів характеризується наступними 

особливостями: 

• час вибуху становить 10-10
 с; 

• величина потужності, що розвивається перевищує 10 Вт / кг; 

• температура в момент вибуху може досягати значення 104
 К і вище, 

тиск - 10
9
 Па; 
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• швидкість розльоту продуктів складає від 1 до 5 км / с; 

• однією з найважливіших характеристик ЕВП є введена в провідник 

енергія; 

• частинки формуються як за рахунок конденсації парової фази, так і 

за рахунок диспергування рідкого металу; 

• збільшення введеної в провідник енергії призводить до зростання 

частки металу, який перейшов в газоподібний стан, але отримання чисто 

парової фази вважається неможливим. 

Перевагою електропідривної технології є її універсальність - можливість 

отримання нанопорошків металів, сплавів і хімічних сполук з неметалами на 

одному і тому ж обладнанні. Максимальний вихід порошків по алюмінію скла-

дає 50 г / год, по вольфраму - до 300 г / год при виробництві на одній 

установці[1]. 

 

Принципова схема установки для виробництва НП показана на рис.1. 

Установка працює в такий спосіб. Від високовольтного джерела 

живлення (1) заряджається ємнісний накопичувач енергії (2). Механізм подачі 

дроту (3) забезпечує автоматичну подачу заряду, відрізка дроту (4) в 

Рис.1. Принципова схема установки для виробництва 

нанопорошків методом ЕВП: 1 - високовольтне джерело живлення;  
2 - ємнісний накопичувач енергії; 3 - механізм подачі дроту; 4 -  провідник,що 
підривається; 5 - високовольтний електрод; 6 - комутатор; 7 - накопичувач 

нанопорошку; 8 - вентилятор; 9 - вибухова камера; 10 - система газового 
постачання; 11 - заземлений електрод 
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міжелектродний проміжок. При досягненні дротом високовольтного електрода 

(5) спрацьовує комутатор (6), відбувається розряд накопичувача на відрізок 

дроту між високовольтним і заземленим (11) електродами - і він вибухає. 

Порошок  збирається в накопичувачі (7). Очищений від порошку газ за 

допомогою вентилятора (8) подається назад в камеру. Обсяг камери (9) перед 

роботою вукуумують, а потім заповнюють необхідним газом. Ці функції 

виконує система газового постачання (10). 

 При  виробництві порошків металів, сплавів використовуються інертні 

гази, переважно аргон. Порошок, отриманий в інертному середовищі, є 

пірофорним, тобто спалахує при контакті з повітрям. Його  пасивацію 

проводять повільним окислюванням компонентами повітря або нанесенням 

спеціального покриття на поверхню частинок. Слід зазначити, що властивості 

електропідривних НП залежать не тільки від електричних параметрів їх 

отримання, а й від умов пасивування. 

Для отримання порошків з'єднань металів з неметалами (оксидів, 

нітридів, карбідів і ін.) Вибухова камера заповнюється хімічно активним газом. 

Вихід хімічних сполук регулюється в широкому діапазоні значень, що дає 

можливість отримувати композиційні нанопорошки зі складним складом 

окремих частинок[3]. 

При отриманні наночасток проявляється особливість - схильність до 

утворення об'єднань частинок. Такі об'єднання називають агрегатами і 

агломератами. В результаті, при визначенні розмірів наночастинок, необхідно 

розрізняти розміри окремих частинок (кристалітів) і розміри об'єднань 

частинок. Різниця між агрегатами і агломератами не є чітко визначеною. 

Проблема, пов'язана з агрегуванням наночастинок, виникає при їх 

компактуванні. Наприклад, при компактуванні агрегованого порошку шляхом 

спікання, для досягнення певної щільності матеріалу потрібні температури тим 

вище, чим більші об'єднання наночастинок є в порошку. У зв'язку з цим при 

розробці методів отримання нанопорошків тривають пошуки заходів для 

виключення або зменшення ступеня  об'єднань наночастинок. Так, в методах 
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отримання нанопорошків шляхом конденсації з парової фази виявилося 

доцільним точне регулювання температури наночасток. У хімічних методах 

виявляється ефективним виключення води з деяких стадій синтезу для 

зменшення ступеня агломерування. Використовуються також методи 

зменшення контакту між частинками шляхом їх покриття (капсулування), яке 

потім, перед компактуванням, видаляється. Проте агрегування і агломерація 

наночастинок ускладнює отримання компактних матеріалів. Потрібні великі 

механічні зусилля або підвищення температури (при спіканні), щоб подолати 

сили агломерування[2]. 

Особливий інтерес до нанопорошків пов'язаний з їх застосуванням в 

якості вихідної сировини при виробництві керамічних, магнітних і 

композиційних матеріалів, надпровідників, сонячних батарей, фільтрів, 

присадок до мастильних матеріалів і ін. Істотно розширюється використання 

нанопорошків в промисловості (технології дифузійного зварювання, створення 

захисних та антифрикційних покриттів, відновлення зношених деталей 

механізмів). Електроніка, оптика і обробна промисловість споживають більше 

70% світового виробництва нанопорошків. З кожним роком збільшується 

інтенсивність використання нанопорошків в сільському господарстві і природо-

охоронної галузі (включаючи видобуток корисних копалин і їх обробку, 

отримання електроенергії і водоочистку), а також медицині і косметології. 

Література: 

1. А.П. Ільїн, О.Б. Назаренко, А.В. Коршунов, Л.О. Толбанов. 
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2. Дослідження електричного вибуху провідників і його застосування в 

електрофізичних установках [Електронний ресурс] / Сивий В.С. Режим доступу 

http://www.dissercat.com/content/issledovanie-elektricheskogo-vzryva-provodnikov-

i-ego-primenenie-v-elektrofizicheskikh-ustan вільний. - Загл. з екрану. 

3. Отримання і властивості електропідривних нанопорошків сплавів і 

интерметаллидов / [Електронний ресурс] А.П. Ільїн, О.Б. Назаренко, Д.В. 

Тихонов, Г.В.Яблунівська. 
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Відомо, що обертовий зрив газотурбінного двигуна (ГТД) не завжди 

переходить у помпаж і сформувати правило такого переходу не можна [1, с.87]. 

Тому для побудови моделі перехідних процесів «стабільна робота ГТД – 

обертовий зрив – помпаж», що буде врахувати сигнали вимірювальних систем, 

які характеризують стійкість роботи турбокомпресора ГТД запропоновано ме-

тод штучних нейромереж карт Кохонена SOM (Sef-organizing Kohonen’s map). 

Навчання нейромережі SOM виконується у два етапи [2, с.653]: 

Етап 1. Ordering  /  Rough-Tuning. На першому етапі використовуються 

відносно великі значення початкової швидкості навчання (
0 0.1  ) і радіуса 

настроювання сусідів. 

Етап 2. Fine-tuning. На другому етапі швидкість навчання 
0 0.01  , а 

радіус навчання обирається так, щоб в процесі корекції синаптичних ваг брали 

участь 2-3 нейрона. 

Розглянемо кілька характерних модифікацій даного методу. 

Модифікація Batch SOM, так як і SEQ SOM є ітеративною, але зсув 

вагових векторів відбувається наприкінці кожної епохи навчання, тобто після 

того, як карті будуть представлені всі записи: 
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де ( 1)jw t   – вагове значення j -го нейрона після корегування; 



67 
 

m  – загальна кількість нейронів; 

n  – число векторів x  із вхідного простору даних, що належать до j -ї області 

Вороного; 

i  – порядковий номер вектора x  із вхідного простору даних, що належать до j

-ї області Вороного; 

, ( )j ch t  – функція сусідства із центром у нейроні-переможці. 

У результаті, порядок подання вхідних образів не впливає на остаточну 

форму карти ознак і необхідність у залежності швидкості навчання від часу 

зникає. При цьому досягається усунення потенційного джерела незадовільної 

збіжності, у випадку коли параметр швидкості навчання підібраний не 

належним чином. 

Основною метою модифікації Regularized SOM є поліпшення гладкості 

згенерованої карти [3, с.42]. Для цього вводиться поняття «ідеального 

положення» нейрону, тобто місця розташування вагового вектора, при якому 

він розташовується на прямій лінії, між лівим і правим сусідами (визначається 

за допомогою ортогональної проекції даного вектора на цю пряму). Відповідно 

для карти правило руху нейрона модифікується таким чином, щоб крім зсуву 

убік вхідних даних, ваговий вектор випробовував зсув, щодо свого «ідеального 

положення». Таким чином, досягається часткове випрямлення лінії, що з'єднує 

три сусідніх вузли, і сітка стає більш гладкою. 

Модифікація Adaptive SOM зводить величину топографічної помилки 

практично до нуля за рахунок локального настроювання радіуса захоплення 

сусідів. У результаті карта виявляється менш «вигнутою», що приводить до 

трохи гіршої точності апроксимації [4, с.23]. 

Модифікація Density Tracking SOM [5, с.48] аналогічна до Batch SOM, за 

винятком того, що процедура зсуву вузла відбувається в сторону більше 

«вагомого» сусіда, окіл якого містить більшу кількість точок даних: 

1j j jw w w   ,     (2) 

де jw  – центр нейрону, до якого належить максимальна (серед всіх сусідів) 

кількість точок; 
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  – параметр навчання. 

У результаті застосування модифікації Density Tracking SOM в областях 

значної концентрації навчаючих векторів виявляється більша кількість вузлів, 

чим у розріджених областях. 

При дослідженні властивостей приведених модифікацій SOM були обрані 

наступні параметрами якості моделі: похибка апроксимації (MSE ), 

топографічне впорядковування нейронів (TPE ) та кількість ітерацій. 

Величина MSE  визначалась, як середньоквадратична відстань від точки 

даних до найближчого до неї нейрону [6, с.1908]: 

2

1

1
( )

N

i BMU i

i

MSE X y X
N 

  ,     (3) 

де ( )BMU iy X  – найближчий до точки даних 
iX  нейрон; 

N  – загальна кількість нейронів SOM. 

При визначенні TPE  враховували те, що для деяких точок даних 

найближчий нейрон і другий по близькості не є сусідами. Такі точки були 

названі нестійкими. У результаті TPE  визначалася як відношення числа 

нестійких точок до загальної кількості точок вихідної множини навчаючих 

даних [7, с.93]. 

Кількість ітерацій вказувала, скільки разів необхідно було виконувати 

навчання карти. 

По закінченню навчання карти Кохонена SOM була складена табл. 1. 

Значення оцінок роботи алгоритмів у даній таблиці були зафіксовані, після 

етапу тонкого настроювання, без врахування «Rough-tune». 

Результати проведення порівняльного аналізу (табл. 1), свідчать про те, 

що модифікація Density Tracking SOM отримала найвищу точність 

апроксимації при найменшій кількості циклів навчання карти вибіркою; 

модифікація Adaptive SOM отримала мінімальне значення TPE .  

Для визначення оптимального значення параметра «регулярність - 

точність» модифікації SOM використовується співвідношення MSE -TPE ( R ), 

яке розраховується за наступним виразом: 
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2 2R TPE MSE   .      (4) 

Таблиця 1 - Порівняння різних модифікацій SOM 

№ Модифікація SOM MSE  TPE  N  R  

1 SEQ 0,32 0,25 230 0,4 

2 Batch 0,18 0,28 40 0,33 

3 Density Tracking (DN) 0,12 0,3 22 0,32 

4 Regularity 0,27 0,074 50 0,28 

5 Adaptive 0,48 0,061 212 0,48 

Мінімум 0,12 0,061 22 0,28 

На рис. 1 представлена діаграма зміни параметру R  для даних 

модифікацій карт Кохонена SOM. Як ми бачимо, алгоритм Regularity SOM має 

оптимальне співвідношення даних показників, оскільки має мінімальне 

значення R , тому, відповідно до отриманих результатів, для подальшого 

дослідження помпажних явищ ГТД була обрана модифікація Regularity SOM. 

 

Рисунок 1 - Діаграма співвідношення MSE -TPE  для заданих модифікацій SOM 
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Printing on the fabric is becoming increasingly popular in fashion, design, 

advertising industry and interior design. The main structural element of textile 

material is a textile fiber. The origin of all fibers can be divide into two classes: 

natural and chemical. It follows separation (method of producing fibers) and their 
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chemical composition as a basis for the classification of textile fibers. This enabled 

further argue selection of samples for research. 

According to the feasibility study conducted to date, there are many ways to 

create the image on the fabric. Conventionally, they can be divide into decorative 

(embroidery, hand-painted), and printing (dye-sublimation printing, screen printing, 

causing the foil to the fabric, printing flex films, direct printing on fabrics). 

Deposition of metallic foil on textiles is one of the least studied. The article 

presents the analysis of patent research materials and technologies for creating 

images on the fabric by using foil. Patent search period 1996-2017 years, found about 

100 patents. Geography sample the most extensive: Ukraine, the USA, Russia, Korea, 

Japan, France, Germany, UK.  As the search for sources used: State Enterprise 

"Ukrainian Institute of Industrial Property", Esp@cenet, Federal Service for 

Intellectual Property, Patents and Trademarks, WIPO, EAPATIS, USPTO, Abstract 

of Japan. The results of 20 years depth’s patent search have shown deep interest in 

creating images on the fabric by using foil. 

There are many methods of applying images to the fabric, but they can be 

divide into two large groups: light industry equipment used for manufacturing large-

scale production, and tools of printing industry that are used in the production of 

single copies and small series of printing. 

As the result of analysis of the foil application technology for textiles by 

polygraph methods, we can identified three main ways, namely: hot foil stamping, 

foil application using Heat press transfer machine, using Digital foil stamping 

machine. Each method described by key indicators: equipment, materials, specificity, 

advantages and disadvantages of the process. 

Since the transfer foil requires careful selection of process parameters, were 

analyzed the main quality foil transfer and technological factors affecting the creation 

of the image. 

The results of the analysis were single out problems that arise when 

transferring foil on the fabric and methods for their solution. 

https://www.youtube.com/watch?v=eBF8bRBYdLw
https://www.youtube.com/watch?v=9YOiXgVVs9c
https://www.youtube.com/watch?v=9YOiXgVVs9c
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Ten samples of tissues of the most widespread composition were selected, 

which characterized by different chemical composition, texture and thickness of the 

material. Studies were conducted and recommendations were given for obtaining the 

best indexes of the covering power of the prints. The coating of fabrics was evaluated 

visually with experts opinion and experimentally using the digital microscope and 

Adobe Photoshop software. 

According to the results of the received data, recommendations were given on 

the use of the proposed technology in unit production when creating images on 

natural, synthetic and mixed fibers of different texture. Also was defined role of the 

gluing layer in the formation of the image. 

Also, was studied the stability of samples to chemical and mechanical action, 

among which are the most common for tissues, namely: washing, scraping and 

cracking.The overall assessment of the quality of the prints was carried out in two 

main indicators: covering power and sharpness of the marks of the prints. For 

evaluation of the boundary after the chemical and mechanical action, samples were 

photographed and processed on a computer. 

According to the obtained results, it can be concluded that the prints are 

resistant to the action of chemicals, in particular detergent powder. Especially 

samples 3 and 4 (atlas of different composition), the worst result in sample 5 

(suede).On the basis of the obtained results, comparative histograms were 

constructed, which illustrate the stability of the imprint border to the chemical and 

mechanical action, as well as expert evaluations. 

According to the results of the received data, recommendations were given on 

the use of the proposed technology in unit production when creating images on 

natural, synthetic and mixed fibers of different texture. The given generalized 

recommendations on the selection of parameters of the technological process. 
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При відтворенні зображень, які являють собою геометричні фігури, на 

об’ємних поверхнях виникає ілюзія спотворення сприйняття реальних розмірів 

та форми. Це пов’язано з тим, що однакові довжини при горизонтальному  

і вертикальному положенні або при наявності додаткових елементів 

вважаються різними. Причини таких помилок криються в особливостях 

фізіології зору, та в психології сприйняття, що призводить до неправильної 

кількісної оцінки геометричних розмірів та форм. 

Для дослідження оптичного спотворення обрано певні геометричні 

форми зображення тому, що зазвичай на сувенірну продукцію наносять 

логотипи або фірмову символіку, які найчастіше мають в основі прості 

геометричні фігури: коло, ромб, овал, прямокутник. 

У програмному забезпеченні T-FLEX було здійснено моделювання 

накладання зображення на циліндричну, конічну і сферичну поверхні, і в 

залежності від форми поверхні накладання спостерігалася ілюзія оптичного 

спотворення різної складності, що наведено на рисунку. На конічних та 

сферичних поверхнях спостерігаються складні деформації, які виникають у 

двох напрямках (горизонтальному та вертикальному). При накладанні 

зображення на циліндричну поверхню спостерігається спотворення зображення 

за шириною, в той час як, висота зображення залишається не змінною, тому 

корекція зображення є дещо простішою.  
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Рисунок – Оптичне спотворення зображення при накладанні на 

циліндричну, конічну та сферичну поверхні 

Для експериментальних досліджень було обрано циліндричну поверхню. 

Визначено, що основними показниками які впливатимуть на появу ефекту 

оптичних спотворень є ширина зображення, яка є кількісним показником  

і легко вимірюється, а також діаметр циліндричної поверхні. 

Досліджуваним параметром є відсоток зміни ширини зображення для усунення 

ефекту оптичних ілюзій. Було розроблено математичну модель, яка найкраще 

описує експеримент з одним вхідним фактором і одним вихідним параметром, 

за методом найменших квадратів. При перевірці результатів дослідження 

виявлено, що отримане рівняння регресії дає можливість визначити на скільки 

необхідно змінити розміри зображення на додрукарському етапі для його 

нормального відтворення на циліндричних поверхнях. Циліндрична поверхня 
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сприяє оптичному зменшенню зображення, тому на додрукарському етапі 

підготовки зображення необхідно збільшити. 

Проаналізувавши отримані експериментальним шляхом дані та 

порівнявши з даними розрахованими за рівнянням регресії встановлено, що 

найбільший ефект оптичного спотворення спостерігається на зображеннях з 

шириною більше 50% від діаметру циліндричної поверхні. Тому не варто 

використовувати фігури-зображення ширші за 45% від діаметру циліндричної 

поверхні. 

Ефект оптичного спотворення зображення необхідно прогнозувати на 

додрукарському етапі, а саме проводити корекцію розмірів і форми зображення 

при створенні оригінал-макету. Необхідно враховувати, що діаметр та форма 

поверхні задруковування впливатиме на виникнення ефекту оптичних 

спотворень. 

____________________________________________________________________ 

УДК 528.4  Технічні науки 

МІСЦЕ ГЕОДЕЗІЇ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 

Шпилевська Є.Є. 

викладач вищої категорії 

Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного авіаційного університету 

м. Київ, Україна 

Для розкриття теми доцільно спершу провести короткий історичний 

екскурс розвитку геодезії, тому що важко говорити про майбутнє, не 

враховуючи особливостей історичного розвитку. 

Становлення геодезії розпочалось в епоху Відродження, яка пов’язана з 

епохою Великих географічних відкриттів. Адже саме тоді стало життєвою 

необхідністю знати геометрію земної кулі та використовувати орієнтування у 

просторі. У всі часи історії людства завдання щодо визначення фігури Землі 

представляла складну науково-технічну проблему, привертала передові уми 



76 
 

людства і її рішення вимагало використання самих передових технологій. 

Розвитку і вдосконалення методів геодезичних робіт сприяли наукові 

досягнення в галузі математики, фізики, інструментальної техніки. 

Розвиток сучасної геодезії і методів геодезичних робіт почалося тільки в 

17 ст. Так в 1609 р. Галілеєм винайдена зорова труба. Але важливе значення для 

розвитку геодезії мала пропозиція голландського вченого Снелліуса (1580-1626 

рр.) використовувати як метод передачі координат тріангуляцію. У 1615-1617 

рр. Снелліус виконав у Голландії градусний вимір по дузі меридіана, що 

складається з 33-х трикутників і має протяжність близько 130 км. 

У XX столітті для створення геодезичного обґрунтування, поряд з 

тріангуляцією, стала застосовуватися полігонометрія. Її розвиток стимулювало 

широке впровадження в геодезичне виробництво радіо-і світлодальноміри. Їх 

використання дозволило створювати геодезичні побудови методом трілатераціі 

(шляхом вимірювання довжин сторін трикутників).   

Початок сучасного періоду розвитку геодезії збігається з запуском 

перших штучних супутників Землі (ШСЗ). Поява ШСЗ відкрило нові 

можливості для вирішення наукових і практичних задач геодезії. Яскравим 

прикладом тому служить поява систем глобального позиціонування (GPS). 

В процесі розвитку суспільства та науково-технічного прогресу в 

загальному геодезія, як наука, почала розвиватись за напрямами, які 

включають: топографію, картографію, інженерну геодезію, фотограмметрію, 

вищу геодезію, геодезичну астрономію, супутникову геодезію, маркшейдерію. 

Задачі геодезії можна розподілити на наукові та науково-технічні, які 

забезпечують розвиток народного господарства. 

Тим часом, умови для розквіту галузі зараз дуже сприятливі. Знання 

геодезії як науки про вимірювання та геометричному відображенні об'єктів 

поверхні Землі в часі і просторі в сучасних умовах глобальної інформатизації 

суспільства набувають основного значення. Про це свідчить повсюдне 

використання і супутникових радіонавігаційних систем, які надали надзвичайно 

зручні і легкодоступні засоби вимірювання простору і часу, і даних 



77 
 

дистанційного супутникового зондування, що складають основу глобальних 

систем моніторингу поверхні Землі засобами пошукових систем типу Google. 

Створюваний з їх допомогою і за допомогою інших вимірювальних 

засобів геоінформаційний простір, тобто інформаційний простір, обмежений 

фізичною оболонкою Землі і розташованих на ній об'єктів природного та 

штучного походження, яке подається у вигляді цифрових моделей, є сьогодні 

основою для автоматизації багатьох сфер людської діяльності, починаючи з 

інформаційної і закінчуючи створенням автоматизованих систем 

інвентаризації, проектування, навігації і управління. 

При цьому саме геодезичні, а не географічні, геологічні та інші годинне є 

основною геоінформаційних систем і технологій, отже і основний нової галузі 

знань - геоінформатика в значній мірі визначається рівнем автоматизації 

геодезії. А рівень цей в даний час досить високий. Він визначається засобами 

супутникової радіонавігації, дистанційного аерокосмічного зондування, що 

включає супутникову радіолокацію надвисокої роздільної здатності, лазерну 

локацію наземного і повітряного базування. Саме ці кошти і засновані на них 

інноваційні геодезичні технології дозволяють отримувати координатні моделі 

місцевості безпосередньо і режимі близькому до режиму реального часу. 

Технології цифрового, або координатного, моделювання поступово замінюють 

уявлення традиційної картографію. 

Найбільш ефективним засобом створення геоінформаційного простору є 

на сьогодні т.і. геоінформаційні системи (ГІС), призначені для комплексної 

обробки просторово-часової інформації. Виниклі спочатку як географічні 

інформаційні системи, сьогодні вони придбали значно більші функціональні 

можливості. ГІС сьогодні здатні інтегрувати в себе будь-які інші 

автоматизовані системи або взаємодіяти з ними на рівні систем штучного 

інтелекту, перетворюючись в інформаційно-керуючі системи. 

Автоматизоване рішення задач навігації безумовно потрапляє в сферу дії 

геоінформатики. Більш того, на стику геоінформатики та навігації природним 
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чином формується нова галузь знань - геоинформатика транспорту, або 

геоинформатика реального часу. 

Відмінними рисами геоінформатики транспорту є: наявність 

високоточної тимчасової складової; необхідність прямої або непрямої 

синхронізації; наявність геоінформаційного простору уздовж трас і цифрових 

моделей траєкторій руху мобільних об'єктів. 

Не менш істотні просування інформаційних і супутникових технологій 

спостерігається сьогодні і в будівельному комлексі, де геодезичні супутникові 

приймачі та електронні тахеометри призводять до корінного виміру технологій 

знімальний і розбивочних робіт в бік прямого цифрового уявлення місцевості і 

споруд та застосування найбільш ефективними в даному випадку координатних 

методів виробництва робіт , що вимагають досить високої кваліфікації 

виконавців. 

Резюмуючи викладене, можна відзначити, що і геодезія, і тісно пов'язаних 

з нею геоинформатика і навігація безумовно входять в сферу найвищих 

інформаційних технологій - технологій майбутнього. 
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