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УДК 00685 (0026X075.8)       Технічні науки 

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНІЧНИМИ УМОВАМИ ВИРОБНИКІВ(ТУУ) ВІД 

ТАКИХ,ЩО ВИГОТОВЛЕНІ ЗА ДЕРЖАВНИМИ СТАНДАРТАМИ УКРАЇНИ 

(ДСТУ) 

Поцелуйко М.П., 

к.с.г.н., викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач 

Світельський О.В., 

студент 3 курсу 

ВП НУБіП України  

«Ірпінський економічний коледж» 

Згідно статті 6 Закону України «Про Захист прав споживачів», продавець 

(виробник, виконавець) забов'язаний передавати споживачеві продукцію 

належної якості, а також надавати інформацію про продукцію. Проте 

виробники харчової продукції часто більш зацікавлені неоправданій наживі, 

ніж якості товарів. На упаковці продукту вони вказують, що він виготовлений 

згідно ДСТУ, маркують знаком відповідності системи УкрСЕПРО, та 

дослідивши цей продукт виявляється, що він по ряду органолептичних та 

фізико-хімічних показників, далекий від вимог стандарту на нього. 

ДСТУ  (національні стандарти України), розроблені відповідно до 

чинного законодавства України. 

«ТУ» (стандарти підприємств і організацій) їх розробляють самі 

виробники під свій виробничий процес із урахуванням вигідних умов, самі 

складають рецептуру і пропорційне співвідношення інгредієнтів, спосіб 

переробки і обробки продукту, методи його виготовлення. ТУ реєструють у 

державних органах. Власник технічних умов несе відповідальність згідно із 

законодавством України, за їх невідповідність вимогам законодавства, 

технічним регламентам і нормативним документам. 



5 
 

В даній публікації наведені результати дослідження деяких продуктів 

харчування виготовлених згідно технічних умов (ТУУ), та згідно ДСТУ 

(державний стандарт України). 

Дослідження проводилися студентами спеціальності «Товарознавство та 

комерційна діяльність»  в н.л.д.х.п. під керівництвом викладачів. 

В продуктах харчування придбаних в торговельній мережі визначалися 

органолептичні та фізико-хімічні показники якості, на відповідність їх 

стандартам. 

1. Консерви м'ясні. М'ясо тушковане. Свинина. 

Виробник 1. 

Масова частка м'яса з жиром: 

ДСТУ – 59,0%, фактично – 61,5% 

По органолептичних показниках продукт відповідає ДСТУ. 

Виробник 2. 

Консерви м'ясні. Свинина по-домашньому. Виготовлені по ТУУ 

Інформація на упаковці: 

- жир сирець свинячий – 25%; 

- білок соєвий – відсоток не вказаний; 

- комплексна суміш «Едгель» - відсоток не вказаний. 

М'ясо згідно ТУУ і фактично – відсутня. 

Фактично виявлено жиру свинячого сирцю лише 13,2%, що на 11,8 % 

менше ніж вказано на етикетці. 

Такий продукт назвати свининою виробник не мав права. 

Виробник 3. 

Консерви рибні. Шпроти в олії. 

Згідно ISO 9001:2009, ДСТУ 4161-2003. Свіжа риба повинна бути 

попередньо закопчена, викладена в банки, залита соняшниковою олією 

рафінованою, дезодорованою. 

Кислотне число характеризує вміст в одному грамі рослинних олій 

вільних жирних кислот які титрують лугом і виражаються мг їдкого Na або K 
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необхідного для їх нейтралізації. За цим показником можна судити міру 

свіжості олії , він нормується стандартами і є одним із основних якісних 

показників, які характеризують ступінь свіжості олії. У разі неправильного 

зберігання кількість вільних жирних кислот зростає і подальше їх окиснення 

приводить до появи дефектів смаку, а в разі більш глибоких процесів – до 

непридатності жиру для харчових цілей. 

Згідно ДСТУ 4492:20005 кислотне число олії соняшникової рафінованої 

не дезодорованої має становити 0,25 мг кон/г., ( у свіжовиробленої) і 0,60 мг 

кон/г (на при кінці терміну зберігання). 

Кислотність олії якою була залита риба шпротів становила 8,97 мг кон/г , 

що в 13 разів більше. Такі консерви споживати небезпечно. 

Виробник 4. 

Молоко питне, пастеризоване. 

Титрована кислотність: 

ДСТУ 2661:2010- 21
о
Т, фактично – 33

о
Т 

Група чистоти: 

ДСТУ – не нижче 1, фактично – 3. 

У профільтрованому молоці на прикладі ОЧМ виявлено волосся тварин і 

шматочок коров'ячого калу. 

Молоко не придатне для споживання. 

Виробник 5. 

Сир російський. Виготовлений по ТУУ. 

По органолептичних і фізико-хімічних показниках відповідав ДСТУ 

4421:2005. 

Висновки 

Проведені дослідження не стали підставою зробити висновок, які    

продукти якісніші: вироблені - по ДСТУ, чи - ТУУ. Маркування харчового 

продукту цими символами не гарантує його якість. Усе залежить від ступеня 

відповідальності виробника. Іноді продукт виготовлений за ТУУ може бути 

якіснішим, ніж такий – виготовлений за ДСТУ.  Якість продукції має 
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контролюватися державою. Скасування обов'язкової сертифікації продукції у 

2010 році дозволило виробникам реалізувати на ринок продукцію неналежної 

якості і навіть небезпечну для споживання. 

Література 

1. ДСТУ 4450:2005. Консерви м'ясні. М'ясо  тушковане. 

2. ДСТУ 4161-2003. Консерви рибні. Шпроти в маслі. 

3. ДСТУ 4492:2005. Олія соняшникова. 

4. ДСТУ 4421:2005. Сири тверді (український асортимент). 

5. ДСТУ 2661:2010. Молоко коров'яче питне. 

6. Закон Eкраїни «Про стандартизацію» від 05 червня 2014 року 

№1315-VII 

____________________________________________________________________ 

УДК 663.26:664.68                                                                     Технічні науки 

 

ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГЛАЗУРІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ПОРОШКУ З ВИНОГРАДНИХ КІСТОЧОК 

Гревцева Н.В. 

доцент, к.т.н. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі,  

м. Харків, Україна 

Городиська О.В. 

аспірант 

Харківський державний університет харчування та торгівлі,  

м. Харків, Україна 

Сидоренко О.О. 

студентка факультету менеджменту 

Чернігівський національний технологічний університет,  

м Чернігів, Україна 

Вступ. Пріоритетними напрямками розвитку кондитерської галузі в 

Україні на теперішній час є збагачення виробів ессенціальними речовинами, 
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пошук і використання нетрадиційної сировини, здешевлення вартості готової 

продукції.  

Матеріали і методи. Експериментальні дослідження показників якості 

кондитерської жирової глазурі виконані з використанням ротаційного 

віскозиметру Брукфильда DV III HEAD UNIT для вимірювання динамічної  

в’язкості,  мікрометра ІР 54 для вимірювання крупності помелу часточок та 

термометра цифрового голчастого WT-1. Мікробіологічні показники якості 

глазурей проводились за стандартними методиками.  

Результати. Розроблено технологію кондитерської жирової глазурі з 

частковою заміною какао-порошку порошком з виноградних кісточок (ПВК). 

ПВК використовували жирний, отриманий  шляхом подрібнення виноградних 

кісточок, відокремлених із виноградних вичавків та знежирений – отриманий із 

жмиху виноградних кісточок, який утворився після віджиму виноградної олії. 

Глазур готували на нетемперованих жирах лаурінового (CEBESTM MC 80) та 

нелаурінового («Олівія глазур люкс») типів. Процес приготування глазурі 

проводили у турбо конш-машині MACINTYRE. 

В результаті досліджень встановлено, що оптимальна заміна какао-

порошку порошком з виноградних кісточок жирним становить до 10%, 

знежиреним – до 7%. Таке дозування дозволяє повністю забезпечити 

органолептичні та реологічні показники якості глазурі і не вимагає значної 

корекції технологічного процесу. Доведено, що додавання ПВК  призводить до 

підвищення в’язкості глазурі у зв’язку з тим, що порошок у своєму складі 

містить харчові волокна, які поглинають незв’язану вологу. Ця проблема 

вирішується шляхом додавання поверхнево-активних речовин (соєвого 

лецетину і/або PGPR - полігліцерину полірицінолеату). Тривалість і 

температурні параметри приготування глазурі збільшуються із збільшенням 

відсотка дозування ПВК. 

Кращі мікробіологічні показники якості мали зразки глазурі, у яких 

максимальне дозування ПВК, це пояснюється тим, що ПВК менше 

обсемінений, ніж какао-порошок. 
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Одержані результати апробовано в  умовах підприємства. 

Висновки. Порошком з виноградних кісточок можна замінити частину 

коштовного какао-порошку. Це дозволить збагатити кондитерську глазур 

біологічно активними речовинами, надати готовій продукції оздоровчої дії, 

значно знизити вартість готової продукції. 

Література: 

1. Jeff Talbot Technology glazed products and products with nachinkami.- 

St. Petersburg:. Profession, 2011. – 495 р. 

2. Balasundram, N. Phenolic compounds in plant and agri-industrial 

byproducts: antioxidant activity, occurrence, and potential uses / N. Balasundram, K. 

Sundram, S. Samman // Food Chemistry. 2006. - V. 99, №1. - P. 191-203. 

____________________________________________________________________

УДК                                                                                                   1. Технічні науки 

 

МЕТОДИ ОТРИМАННЯ АСКОРБІЛ ПАЛЬМІТАТУ 

Сокольський Г. В., 

Муратов О. С., 

Тарасенко О. М., 

 студентка  факультету біотехногогії 

та екологічного контролю 

Національний університет харчових технологій 

м. Київ, Україна 

Аскорбіл пальмітат - це харчова добавка Е304, яка оберігає харчові 

продукти від псування, окислення і появи гіркого присмаку. Молекулярна маса 

414,55. Температура плавлення 107-117 °С. Розчиняється в ацетоні (1:15), 

хлороформі (1:3300 при 20 °С та 1:11 — при 60 °С), олії бавовняній (1:1670), 

етанолі 95% (1:9,3), етанолі 50% (1:2500), етері (1:132), метанолі (1:5,5  при 20 

°С та 1:1,7 при 60 °С), олії оливковій (1:3300), олії арахісовій (1:3300), олії 

соняшниковій (1:3300), воді (1:500 при 70 °С та 1:100 при 100 °С); несумісний з 

окисниками [1, 95-113]. 
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Отримують при поєднанні пальмітинової кислоти з кислотою 

аскорбіновою. При отриманні добавки Е304 утворюються домішки: жирні 

вільні кислоти і продукти розщеплення кислоти аскорбінової. 

Добавка Е304 виглядає, як білий або жовтий порошок, що має лимонний 

смак, який являє собою складний ефір аскорбінової кислоти. Зустрічається в 

природному вигляді, а також може бути синтезований штучно. 

Застосовується аскорбіл пальмітату для запобігання окислення продуктів 

харчування і недопущення утворення в них згірклого смаку. Е304 не 

заборонений до застосування в харчовій промисловості, а також у виробництві 

непродовольчої групи товарів.  

Отримують аскорбіл пальмітат сполученням аскорбінової кислоти з 

пальмітиновою :  

1. За домомогою молекулярного сита, імобілізованого ферменту 

Novozym 435 в 1,1-диметилпропанолі за температури 60 °С, протягом 52 годин, 

вихід складає 86% [2, 795-799]. Перевагою цього методу є високий відсоток 

виходу продукту – 86%. Недоліками цього методу є використання ферменту 

Novozym 435, який нестабільний при температурі вище 50 °С, важкість 

реалізації ( 10 г ферменту коштує 6000 грн.), витрата часу - 52 години.  

2. У присутності ферменту Novozym 435 при мікрохвильовому 

опроміненні за температури 70 °С, протягом 1 години, вихід – 71% [3,127-131]. 

При використанні цього методу перевагою є час за який відбувається синтез – 1 

година, недоліком є використання ферменту Novozym 435, який нестабільний 

при температурі вище 50 °С, важкість реалізації ( 10 г ферменту коштує 6000 

грн.), а також низький вихід аскорбіл пальмітату – 71%.  

3. За допомогою ферменту Candida antarctica ліпази в трет – 

бутиловому спирті за температури 70 °С, протягом 2 годин при 

ультразвуковому опроміненні, вихід складає 25% [4,988-996]. Перевагою цього 

методу є швидкість утворення ефіру аскорбінової кислоти – 2 години, але 

суттєвим недоліком є вихід, який складає 25%. Цей метод не можна вважати 

актуальним враховуючи низький вихід. 
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4. У 98-99% сульфатній кислоті протягом 36 годин при температурі 20 

°С з 36% надлишком пальмітинової кислоти [5,308-312]. Вихід складає 85%. 

Перевагою цього методу є високий вихід ефіру – 85%, а також температура при 

якій відбувається реакція – 20 °С. Недоліком цього методу є час проходження 

реакції – 36 годин.  

Також відомі методи добування аскорбіл пальмітату, які проходять через 

багатоступінчасті реакції, наприклад, з хлорпохідних пальмітинової кислоти і 

аскорбінової кислоти, яка проходить в 2 етапи. Враховуючи те, що для 

отримання аскорбіл пальмітату застосовують багатоступінчасті реакції, які 

вимагають використання багатьох реактивів, економічно не вигідно 

використовувати ці методи. 

Проаналізувавши методи отримання аскорбіл пальмітату, найкраще 

використати метод, який складає високий вихід, низькі затрати на сировину, що 

є економічно вигідно. Перспективним є метод, вихід якого складає 85%, а 

також відбувається за низької температури – 20 °С. Аскорбіл пальмітат 

синтезується за допомогою реакції аскорбінової кислоти з пальмітинової 

кислотою в концентрованій сульфатній кислоті. Так як аскорбінова кислота є 

дорогим, дуже важливо, щоб були отримані результати для максимальної 

прибутковості. Переглядаючи етерифікацію реакції, було знайдено способи 

підвищення виходу аскорбіл пальмітату від 55% до 85%. 

У цьому методі були досліджені ефекти чотирьох змінних на вихід 

аскорбіл пальмитату: температура (15-50 °С), час (6-63 години), надлишок 

пальмітинової кислоти. 
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Annotation. In this article stated the main notions about the determinants, 

based on the notions about the square matrices. For the review provided noted 

methods for calculating the determinants of the n
th

 order. Those compilations are 

intended to help to understand the importance of the determinants computing 

methods in applied needs as well as in mathematical analysis, and to learn using 

them. There are examples which demonstrates the foregoing. 

Key words: square matrix, determinant, an order of the determinant, applied 

maths, minor, attributes, decomposition. 

The theory of determinants was created a long time ago in China, in the third 

century B.C. but it`s modern shape was established during the period of 16
th
-18

th
 

centuries. Formally, determinant in the linear algebra is a square table 
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      |

            

            

            

|  

where ai,j, i-row, j-column, this determinant is of the third order, and it 

corresponds the square matrix A of the third order.  For a long time the main question 

was how to compute determinants. First reasonable methods for determinants of 

order two were considered by Cardano in the end of the 16
th
 century. However, 

Leibniz worked with the larger ones at the same time.  

 With the technical development which speeded up after the middle ages, 

the role of the applied mathematics grown up. To describe the process that took place 

in modern developments, mathematics needed to solve difficult equations of many 

variables. For this task they learned using determinants. But there is an evident 

pattern: with the increase of an order of the determinants, increases the computing 

difficulty.  

Example 1.  

Let`s take a determinant of the order 2, 

     |
        

        
| 

According to the formula, 

                             (1.1) 

 

If we take it as  

                             

we have 2 terms, that is equal to the order of the determinant and that is also 

equal to 2! (factorial, n!=1 2 3 … n).  

Now we compare it with the determinant of the order 3, 

      |

            

            

            

| 

According to the formula, 
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                                      (1.2) 

There are 6 terms in the expression above, that is equal to 3! where 3 is the 

order of the determinant. So when the order is increased by 1, the number of terms in 

formula for the determinant is multiplied by the new order. So for the fourth order 

formula consists of 24 terms, for the fifth of 120 and so on. The number of terms 

increases rapidly, though of the difficulty with selection of this terms. There is a 

formula for the determinants of the n
th

 order. The idea is to find all the possible 

combinations of n factors and to sum them up. 

 

      |

             

             

    
             

|  

∑                      
    

     

  
         (1.3) 

 

(1.3) it is the sum is for all possible combinations              of 1,2,…, n; 

              – the number of inversions in permutations;  

     
      ̅̅ ̅̅ ̅ – the elements of the determinant.  

 

1.1 Laplace method. Complementary minors 

 Upon the scientists emerged question, how is it possible to compute 

determinants not for the particular example with the fixed number of its order, but for 

the general situation with the order of n
th

. The first important step to solve this 

problem was made by Laplace (1772), who gave a general method of expanding a 

determinant in terms of its complementary minors. This solution gained so much 

spread for its simplicity and recurrent representation. All that is necessary is to repeat 

the same operation: find the row or the column with most positions of null and sum 

its complementary minors as 

                   (1.4) 
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Where i, j (       ̅̅ ̅̅ ̅) – rows and columns,      – minor, determinant of the (n-

1)
th

 order. One of two main problems of the general formula was solved, with the new 

rule there was no require to count permutations, however, the number of terms was 

still the same, if there is no null in the determinant.  

 

1.2 The determinant of a triangular matrix 

The next important contribution was made by Gauss, who introduced a new 

method for solving systems of equations with many variables. It is based on the 

notion of a triangular matrix. It is the matrix, with nulls below one of its diagonal 

(main or collateral).  

     |

             

          

    
       

| 

Using (1.3) we can prove that it is equal to  

     ∏     

 

       

           

Each factor of terms in (1.3) should have one element from each row and each 

column, so it is impossible not to choose element that is null. So the only task is to 

make matrix triangular. 

Example 2. 

     
|

|

        
        
        
      
         
           

|

|
. 

It is clear that the order of this determinant is n. Second line, like the other 

ones, has only one element that is different from the elements of the first line. So, we 

can subtract first row from the other.  
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|

|

        
      
      
      
        
        

|

|
 

The result is a triangular determinant with nulls below the main diagonal.  

According to (1.5) 

                                

If we had nulls below the collateral diagonal, the result would have got a sign 

    
      

 . 

 

1.3 Decomposition into linear factors 

The next method is based on the notion of a polynomial. It appeared when the 

mathematical analysis has been developing during 18-19 centuries. 

  If elements of the determinant can be considered as polynomials of some 

variable x, then the determinant can be considered as the polynomial of x. Well 

known fact would be used without any proof further. 

If there is a polynomial of x, its highest degree is k and it has k real roots, then it can 

be decomposed into the next product of factors 

   
     

       
                                     

(1.6) 

If we consider each element of the determinant –       as a polynomial of x, 

then       is a polynomial of x. According to (1.3) the term with the highest degree 

defines the degree of     , we will consider it as k. Next finding of the polynomial 

roots means to find x`s which suit to equation,       . There are k real roots,  

                    

According to (1.6)  

                                                

Example 3. 
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     |
|

         

        

        

     
        

|
| 

It is clear that the order of the determinant is n+1. We will consider x as 

variable, and                       . According to (1.3) there is no higher 

degree but on the main diagonal -    
 . So the result of this determinant will be a 

polynomial of the n
th
 degree        , with n real roots.  

There is an attribute of the determinant that states, if two rows or columns of 

the determinant are equal, then it is null. Referring the above we can state that if 

     then first and second rows are equal, and         The same if we put 

    ,           . 

                           

 This method is not used as often as the triangular determinant, but it can 

be helpful in mathematical analysis.  

 

1.4 Decomposition into a sum of determinants 

 The following method is based on another attribute of the determinants. 

It states, that if any row(column) of the determinant is the sum of  two 

rows(columns), then it can be split into two determinants by this row(column). As it 

is demonstrated next. 

     |

                  

                  

    
                  

|

 |

             

             

    
             

|  |

             

             

    
             

| 

(1.7) 
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To simplify computing determinants we can split them into the sum of 

determinants those are easier to compute. This method can be useful to make possible 

executing of previously mentioned methods.  

Example 4. 

     
|

|

      
      
      
      
      
        

|

|
 

It is clear that the order of      is n+1. We can use (1.7) to the first row, and 

get the following sum. 

     
|

|

       
      
      
      
      
        

|

|
 

|

|

      
      
      
      
      
        

|

|
 

The first term in this sum is the triangular determinant on the main diagonal. 

The second can be transformed to the triangular determinant on the main diagonal, if 

we subtract first row multiplied by 1 from the second row, multiplied by 2 from the 

third row, by 3 from the fourth row and so on.  

             
|

|

      
         
        
       
      
      

|

|
          

 

Conclusion : 

Determinants is a basic notion in a theory of matrices. There are many ways for 

computing determinants, and some of them were not stated in this article. Such as 

Laplace method (the expansion of minor decomposition), reduction to the form of 

Vandermonde determinant, reduction of the order of the determinant, the method of 
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recurrence relations etc. However, most of methods depends on the basic notions 

stated in this article.  

The practical use of the matrices is great, and each day we need to build more 

and more complicated mathematical models, to solve more difficult tasks with them. 

The “equipment” for such tasks should appropriate. Determinants build such a basic 

notion in maths as the reverse matrix, which is important for applied maths and 

science. This article should help to understand the technology of computing 

determinants for students of the technical University.  
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The widespread use of distributed generation today is a global trend and a 

promising direction for the development of electricity. There are numerous studies 

and extensive bibliography, which substantiate the feasibility of the development of 

dispersed generation in terms of the possibility of a positive impact on the efficiency 

of electricity supply, reducing electricity losses and improving its quality. At the 

same time, the integration of distributed generation sources (DGs) into electric 

networks puts energy companies ahead of a number of fundamentally new issues, 

primarily of a technical nature. The main objective of the planning and operation of 

electric power distribution systems is to satisfy the energy requirements and system 

load as economically as possible and ensuring the reliability work of electrical 

networks and quality of electrical energy. The two aspects of relatively low cost 

electrical energy at a high level of reliability are often in direct conflict because 

providing a higher level of reliability will cost utilities more in capital and operational 

expenditures. This has become justification to emphasize on the optimization of the 

system costs and reliability  

The optimal location of the switching equipment and the protective relays is 

one of the most important parameters in designing power distribution systems. 

Therefore, there is an increasing interest in optimization of allocation of protective 

and switching devices in distribution systems and there have been many studies in 

this regard. There are different mathematical models and optimization methodologies 

for optimal placement of protective and switching devices. The objectives of the 

references are to increase the reliability and to decrease the costs. Several 

optimization methods have been used to solve such problems as genetic algorithm 
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(GA), ant colony system (ACS), reactive tabu search (RTS), simulation annealing, 

etc. 

The distribution systems have been usually designed to operate with same type 

power. Adding DG to a distribution system imposes a different set of operating 

condition on the network, such as voltage rise, power loss reduction, stability 

problems and reliability increasing. The placement of DG connection to system plays 

a great part on the effects of DG. Most of the studies on DGs sizing and siting have 

focused on finding the optimized placement based on minimizing the system power 

losses. Other system parameters such as voltage profile, total harmonic distortion 

(THD) and reliability have been studied, too. 

In distribution systems, a number of utilities and companies use local 

generation to provide their electrical consume in both normal and emergency 

conditions. These DGs work stand-alone and by connecting them to the AC network 

in different conditions, it is possible to decrease energy not supplied (ENS) and 

increase the system reliability. The joint point of connecting the DG to main network 

is very important because the placement of connectivity changes the network 

topology. If the cost of the connecting line and other required devices is venial, the 

best scenario is the connection of all DGs. This assumption, nevertheless, is not 

reasonable, since the cost of DG, connection to network is considerable. In this way, 

the connection of all DGs is not economical and the previous choice cannot be the 

best. To find the optimal solution, a compromise between the cost of ENS (CENS) 

decrement and that of required connector line is necessary.  

The nature of the effect of a distributed generation on electric networks 

depends largely on the physical nature of the generating sources used in this process. 

In particular, as power sources can be used both synchronous and asynchronous 

(induction) generators. They can connect to electrical networks either directly or by 

using power electronics. 

Most of the approaches are mainly theoretical. It means that the application of 

the optimization results is not feasible for real feeders. Therefore, researchers tempt 
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to find appropriate methods for optimal placement of DG to improve system 

characteristics such as reliability increasing and power losses reduction. 
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З кожним роком все більшого поширення набувають економічно вигідні 

транспортні засоби, які для виконання певної роботи споживають менше 

палива. Це не лише допомагає власнику заощадити кошти на пальне, але і 

зменшує шкідливі викиди у навколишнє середовище. Вантажні автомобілі, 

трактори, техніка спеціального призначення - все це через свої потужні і 

об’ємні двигуни надзвичайно забруднюють довкілля. Саме тому, з’являється 

потреба у автомобілях, які могли б своїми компактними розмірами, невеликим 

об’ємом двигуна, завдяки великим різницям передавальних чисел та безліччю 

видів навісного обладнання замінювати вище перераховані транспортні засоби. 

Таким автомобілем є Mercedes-Benz Unimog - універсальний транспортний 

засіб високої прохідності, що може працювати як комунальна техніка, 

сільськогосподарська, так і як  техніка спеціального призначення, але через 

свою високу вартість, він є недоступний для більшості українців [1]. 

З’являється проблема як здешевити даний транспортний засіб, та не втратити 

його функціональності. Відтак, ми пропонуємо проектування схожого 

транспортного засобу, але дешевшого у виготовленні.  

Формування компоновки і типажу  навісного обладнання автомобіля типу 

Unimog полягає у проектуванні нової рами для цього автомобіля та 

встановлення на ній всіх необхідних агрегатів і систем .  
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За результатами аналізу літературних джерел, нами вперше було 

спроектовано аналог рами автомобіля типу Mercedes-Benz Unimog з 

модернізованою підвіскою, та підібрано основне навісне обладнання для 

виконання поставлених цілей [2]. Навісне обладнання (екскаватор-

навантажувач, гідроманіпулятор, лісовоз, автопідйомник телескопічний, 

гірничо-шахтний паливозаправник, борова установка,  причіпний каток, 

бортовий кузов, кузов самосвал тощо), завдяки конструкційним особливостям 

автомобіля, може встановлюватись на передню, задню та середню частину 

рами автомобіля.  

Відтак, ми пропонуємо провести на автомобілі заміну підвіски і замість 

пружних елементів  пружин встановити ресори від автомобіля схожого за 

масою. Нами було виконано відповідні розрахунки їх міцності, які проводились 

для того, щоб перевірити чи витримають ресори прикладене на них динамічне 

та статичне навантаження, і який буде їх прогин. Це, відповідно, позначиться на 

терміні їх служби та технічних характеристиках автомобіля. За результатами 

проведеного нами дослідження всі напруження вкладаються в гранично 

допустимі межі, що свідчить про досить тривалий термін їх експлуатації.  

За допомогою програми Solid Work Simulation  нами був розроблений 

графічний розрахунок рами, де було визначено найбільші і найменші  

напруження, переміщення та деформації, що виникають в рамі під час її 

статичного навантаження, і визначено коефіцієнт запасу міцності [3].  

Пропонований нами прототип володіє всіма якостями звичайного 

Unimog, але є дешевший, так як спроектована рама та заміна підвіски на 

ресорну значно здешевлюють конструкцію, при тому, що вона не втрачає своєї 

універсальності. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що спроектована 

нами рама та розрахована підвіска автомобіля витримає усі прикладені на неї 

навантаження, так як коефіцієнт запасу міцності задовільняє умову [4]. 

Сформована компоновка і типаж навісного обладнання спеціального шасі 

автомобіля типу Unimog забезпечить його максимальну ремонтопридатність, 
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надійність, універсальність та можливість виконання різних завдань у багатьох 

сферах діяльності. 
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The most energy-consuming and costly for citizens is the issue of heating a 

room and water for the needs of the family. The most effective solution is to use a 

solar collector. This device transforms the solar energy into heat and transfers heat to 

an indirect heat tank. The collector is actively used in so-called solar heating systems. 

At present, the most efficient among solar collectors available on the market 

are collectors based on vacuum tubes. The principle of operation of the solar system 

is as follows: heated in the collector of a coolant, flows along the lower coil of the 

boiler, gives heated water. The boiler operates with a battery of heat. Solar systems 

use a two-circuit boiler. This boiler can simultaneously heat water from two sources 

of energy. This is a solar system and a gas boiler. When there is not enough solar 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Unimog
http://avtosovet.com.ua/avtoporada/skelet-avtomobilya-chim-vidriznyayetsya-ramna-konstrukciya
http://avtosovet.com.ua/avtoporada/skelet-avtomobilya-chim-vidriznyayetsya-ramna-konstrukciya
http://help.solidworks.com/2013/russian/solidworks/cworks/c_SolidWorks_Simulation_Fundamentals.htm
http://help.solidworks.com/2013/russian/solidworks/cworks/c_SolidWorks_Simulation_Fundamentals.htm
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radiation and the water in the boiler does not heat up to the required temperature, the 

boiler is switched on and water is added to the set value. In summer, the boiler turns 

rarely or never. In winter, especially during the cloudy weather, the solar system is 

simply not able to raise the water temperature to 60°C, but it actually heats it to +30 

... + 40°С, and drops water to the desired level of the boiler. During the year, the 

minimum solar system - 1 collector (1.8 m Heliopolis), a battery tank of 150 litres - 

will on average be able to produce 1692kWh thermal energy. This is enough to 

provide hot water (55°C) to a family of 2 people. 

If the system of larger sizes (3 collectors, 300-liter tank) is mounted in a 

private estate in which there are 4-6 people, savings are 18-20%, and the payback 

period is 6-7 years. If the system has 8 or more collectors and a 500-liter tank, and on 

the territory there is a swimming pool (especially open one) or a solar system, in 

addition to water heating, it also works as the heating support, then the gas savings 

will be approximately 23-25%, and the payback period 4 years (Fig. 2). That is, the 

greater the need for hot water and heating, the lower the payback period. 

Solar systems using vacuum solar tubes are capable of operating year-round, 

unlike flat solar collectors, with 60-70% of annual consumption of hot water per year. 

Solar systems for hot water heating should be simple and not very large. The 

advantages of systems using tubes are high thermal efficiency due to the use of 

modern heat transfer and high-quality absorption coatings. Approximate payback 

period for such devices is 10-12 years. 

A solar water heater with vacuum tubes shows good results even on cloudy 

days, as solar collector tubes are capable of absorbing the energy of infrared rays that 

pass through the clouds. Systems based on vacuum solar collectors successfully heat 

the water, even when it is -35°C on the street. Solar collectors are desirable to be 

located on the south side of the building. In such a way the maximum efficiency is 

achieved. A cascading version of the system installation is possible. When the area of 

the roof is small, one part of the collectors is located in the southern part, and the 

other – in the western or eastern. Assembly of collectors is usually done at the same 

angle as the roof. That is, the installation is parallel to the roof. The optimum angle of 
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the collector with respect to the land for Ukraine is 45°. With this arrangement, the 

solar system works equally effectively both in the winter and in the summer. If the 

angle of inclination is increased to 80°, then it will increase the efficiency of the 

system in the winter. And vice versa, reducing the angle, we increase efficiency in the 

summer. The optimum angle of incidence of solar collectors is 45-50°. 

Separately, it is needed to note the work of the system in the winter: in rather 

cloudy, even with light snow, weather the collectors heat the hot water in the tank to 

40°C, and in the sunny weather and at an external temperature -18°C the efficiency is 

only 5-10% lower than in July. The geliosystem, besides hot water, is still connected 

to the heating of the house. On average, during the winter period, which has a few 

sunny days, the efficiency of this system for hot water is 70-80%. Therefore, it can be 

concluded that the use of the alternative energy produced on the basis of solar 

collectors can make any house independent of the central heating system.  
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Currently, much attention is paid to the latest technology - neural interfaces 

system. This system can pick up the electrical impulses of the human brain through 

the introduction of its bark in certain sensors. This allows to capture signals neuronal 

activity, which is responsible for the movement of the muscles. These signals are then 

used to control the external device, and can also be used to return the function of 

paralyzed human limbs. This technology gathered the following branches of Science: 

neurology, neurosurgery, engineering, and computer functions. 

BrainGate - technology of detecting brain signals, allowing paralyzed people to 

use these signals to control external auxiliary devices. 
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System BrainGate, developed at the intersection of neurology, neurosurgery, 

and computer engineering, is currently in the second phase of clinical trials and today 

deserves a separate publication. 

Schematically neural interfaces complex BrainGate Neural Interface System 

can be described as wireless microelectronic device transmitting signals to the 

cerebral cortex external controller. The interface consists of two modules - the sensor 

unit of brain activity, located directly in the motor cortex, under the skull, and the 

associated controller flexible cable, disposable under the scalp, the skull, processing 

and transmitting neural data, them via a wireless interface to an external computer. 

The most critical part of the system BrainGate, is implanted under the skull - 

directly on the cortical brain electronic chip, which consist of an array of miniature 

electrode sensors, preamplifiers and power signals midget blocks analog 

multiplexing. Implantable micro currently allows you to record and transfer activity 

of the brain by 16 independent channels, converting received signals into a digital 

stream. Module array of sensors and pre-amplifier / signal multiplexing is one of the 

most complex and critical elements of the system BrainGate. In order to get the 

slimmest design, scientists at Brown University have developed a special process of 

integration on the basis of PCBA ‘pin to the substrate’ (‘flip-chip’), in which the 

electronic chip amplifiers / multiplexers attached silver-resin directly on the reverse 

side neural sensors array substrate. Thus, we achieve not only maximum 

miniaturization, but also the best signal / noise ratio due to the maximum 

approximation preamplifiers to the sensors of neural activity. 

Energy supply system is a very important element, placed at the cerebral 

cortex. BrainGate Neural Interface System consumes about 12mkVt. Food process 

also occurs via wireless connections. Power supply may be effected in several ways. 

Among them: the direct guidance of radio frequency induction conversion of infrared 

radiation with a photoelectric converter, and others. 

Now being tested Brain Gate Neural Interface. Already named the disease, in 

which can be used this system: Lou Gehrig's disease, damage to the spinal cord 
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pathways, loss of limbs, quadriplegia, muscular dystrophy and some others. 

Company BrainGate, system developer, is recruiting volunteers to test their product. 

I lie purpose of the first phase of the pilot clinical study of the BrainGate2 

Neural. 

Brain Gate returns a precious commodity: control. For many locked-in their 

own bodies, the best hope they had would be to communicate by blinking. Using a 

direct neural interface, these same patients have the prospect of writing letters for 

themselves and maybe even guiding their own wheelchairs. In the future, those 

prospects may expand to include walking with the help of an exoskeleton or 

commanding a helper robot. Without a doubt, brain signal technology is taking small 

steady steps forward every day. Like the Count de Monte Cristo, scientists are slowly 

digging an escape from the prison that these patients are held in. Together with their 

patients, they prove that even greater than the terror of being buried alive is the 

determination to one day be free again. Test plan to hold until December 2015. 

References: 

1. A Residence & Centre for Care of Adults with Advanced Multiple Sclerosis 

and other Progressive Neurological Diseases. [Electronic resource]. - Mode of access: 

http://www.thebostonhome.org/2012/05/16/the-boston-home-connection-to-a-

technology-breakthrough/ 

2. Clinial trials of Brain Gate by Leigh Hochberg, M.D., Ph.D, Stephen 

Mernoff, M.D.) . ,  Jaimie Henderson, M.D. [Electronic resource]. - Mode of access: 

http://www.braingate2.org/clinicalTrials.asp 

3. BrainGate2: Feasibility Study of an Intracortical Neural Interface System for 

Persons With Tetraplegia, Leigh R. Hochberg, MD, PhD., Massachusetts General 

Hospital. [Electronic resource]. - Mode of access: 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00912041 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

http://www.braingate2.org/clinicalTrials.asp
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00912041


29 
 

УДК 621.311        Технічні науки 

COMPENSATION OF REACTIVE ENERGY IN THE SHIP SELECTION 

PROFESSIONAL AT START-UP OF ASYNCHRONOUS MOTORS 

Cherviakov K.V 

Student 

Institute of Energy Saving and Management 

NTUU “KPI” 

The processes of dynamic compensation of reactive energy at start-up of 

asynchronous engines from marine power plants of comparable power output is 

presented. Given the results of the simulation of direct start of the motor without 

compensation with compensation reactive current of the motor in conditions 

commensurate power of the generator, load, changing, and compensating device. The 

analysis of the changes of active and reactive resistance of the asynchronous motor 

with direct start-up without compensation and with compensation of reactive power is 

given. 

Keywords: the start modes of asynchronous electric motors, reactive power, 

power factor compensation system. 

THE RELEVANCE OF THE WORK. Until now, only capacitor compensators 

have been used on vessels that react to the average values of the reactive load current. 

In such devices, switching of capacitor sections occurs once in a few seconds. Given 

the speed of the ship's electrical networks, such compensators are not able to respond 

to transients, caused by shipload switching 

Let's consider a mode of direct start-up of the asynchronous engine from a 

network of commensurate capacity, in quality of which the ship power station is 

considered. As is known, in the start-up mode, the asynchronous motor consumes a 

large reactive current, significantly reducing the overall power factor of the 

generating network. 

Reactive power compensation of the motor during start-up reduces the overall 

needs of the semi-current of the network. 
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MATERIAL AND RESEARCH RESULTS.  

To compensate for the reactive current consumed, consider the use of an 

adjustable capacitive current source for commutated capacitors (Figure 1). 

The simulated installation contains automatic voltage regulation systems for 

the synchronous generator, drive motor rotational speed, and reactive power load 

compensation device. 

network, f=const, U= const. 

 

 

Figure 1 - Functional diagram of the ship power station with a reactive power 

compensation device (UKRM): SG - synchronous generator; D - diesel engine; IM - 

induction motor; DM - drive mechanism; days, SV, SF, SRP - sensors voltage, 

frequency, reactive power; PH, RF, VR -voltage regulators, speed, reactive power. 

The power of the starting motor in Fig. 2, 3 is 20% of the power of the diesel 

generator. The initial load of the generator before starting the engine was 12.5% with 

the power cos φ = 1.0. 

As the basic values of the electromagnetic starting torque and current I, in Fig. 

2, 3 is the nominal value of the corresponding parameters of the generator, as well as 

the rated speed of the starting electric motor. In Fig. 2, 3, change the angle between 

the voltage and load current φ in radians and the power factor of the network cos φ. 

The regulation of the capacitive current in the model (Figure 3) is carried out 

by the regulator of the capacitive current that provides a near-zero angle φ and 
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practically a single load factor cosf. 

Comparison of the transition processes in Fig. 2, 3 shows that when reactive 

energy is compensated, the maximum starting current I decreases by two times, 

starting torque decreases from three to two starts, and the acceleration time of the 

electric motor is reduced from 1.9 s to 1.7 s.  

Next, we analyze the changes in the active and reactive resistance of the 

induction motor during direct start without compensation, and with compensation of 

reactive power. Let's make assumptions about the constant voltage and frequency of 

the ship's network. 

 

 

Figure 2 - Simulation of the process of starting an asynchronous motor with a 

capacity of 20% of the capacity of a ship power plant. 

The asynchronous motor, we use the known scheme for replacing the motor 

with a magnetizing circuit brought to the stator circuit (Fig. 4, a). 

 

 

 

 

Figure 3 - Starting an asynchronous motor with a capacity of 20% of the 

capacity of a ship power plant with a capacitive compensation of reactive power. 
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Figure 4 - Scheme of replacement of an induction motor with capacitive 

compensation of reactive power: a) the replacement circuit with the outlined 

magnetization loop; b) a simplified scheme of substitution; c) conductivity scheme, 

d) compensated active conductivity 

The resulting magnetizing circuits of the electric motor in Fig. 4 are carried out 

by introducing complex correction coefficient  | 1 |. 

                        ,where R1, X1 - active and inductive resistance of the stator 

circuit dispersion; Rm, Xm - active and inductive resistance of the magnetizing circuit; 

R2, X2 - active and inductive resistance to the dispersion of the rotor circuit; Xc - 

capacitive resistance of capacitors UKRM; s - sliding of the induction motor.  

Taking into account that the active resistance of the circuit asynchronous motor 

magnetization                        the correction factor (1) is approximately equal to                   

, and its square can be regarded as an approximate expression: 

 

 

 

 

The right branch of the substitution circuit (Figure 4, a) represents the contour 

of the scattering or short-circuiting loop, whose resistance Zk during the start-up is 

much less than the resistance of the magnetization circuit Zm and determines the 

magnitude of the motor starting current. 

 

In Fig. 4, plotting the dependence of the conductivity of the electric motor on 

sliding, constructed from the expressions (2) - (9). 

The conductivity of the AD without reactive power compensation will be 

determined by the curve | yd | in Fig 3., at full compensation, the conductivity is gk. 
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The maximum of the function | yd | is achieved with unit slip, s = 1, and the 

maximum gk occurs at some critical slip at the end of the acceleration (Figure 3). The 

value of the maximum gk is half the value of the maximum conductivity value yd, 

which determines the half of the starting current of the compensated motor. 

Conclusion: The maximum value of the inrush current at full reactive power 

compensation can be reduced by half. 
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QR-код - це двомірний штрих-код, який складається з чорних і білих 

пікселів і дозволяє кодувати до декількох сотень символів. Збережену в коді 

інформацію можна потім розшифрувати і подивитися за допомогою смартфона 

або планшета. «QR» означає «Quick Response» (швидка реакція), таку назву 

пояснюється великою швидкістю сканування. 

За допомогою QR-коду можна закодувати будь-яку інформацію, 

наприклад: текст, номер телефону, посилання на сайт або візитну картку. 
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Завдяки стрімкому поширенню смартфонів сьогодні QR-коди найчастіше 

використовуються для мобільного маркетингу. Друковані матеріали, такі як 

флаєри, плакати, каталоги або візитки, можна доповнити цифровою 

інформацією, наприклад, веб-сайтами, відео, PDF, фотогалереями або 

контактними даними. Можливості використання QR-кодів практично безмежні. 

QR-коди можна створювати за допомогою генератора QR-кодів. 

Спочатку необхідно вибрати, яку функцію має виконувати генерований код. 

Потім вводиться зашифрована інформація, лише після цього виконується 

індивідуальне оформлення, включаючи колірне оформлення і вставку логотипу. 

На закінчення код залишається лише завантажити, після чого він готовий до 

друку. 

Практичні властивості QR-коду були використані ще в 1994 році. Denso 

Wave, японська дочірня фірма компанії Denso, постачальника корпорації 

Toyota, розробила коди для маркування вузлів і компонентів, щоб прискорити 

логістичні процеси в сфері виробництва автомобілів. В Японії, країні 

походження QR-кодів, вони зараз зустрічаються скрізь: практично на кожному 

рекламному носії є такий код. У Європі популярність QR-кодів також стрімко 

зростає. Сьогодні вони стандартизовані на міжнародному рівні, дуже надійні і 

зчитуються навіть в тому випадку, якщо пошкоджено або приховано до 30% їх 

площі. 

Функції та інформаційний зміст динамічних QR-кодів можна згодом 

змінювати, не змінюючи при цьому вже надруковані коди. Крім того, динамічні 

QR-коди дозволяють збирати статистичні відомості про скануванні (кількість, 

час і місце сканування). На відміну від статичних кодів, які не підтримують ці 

функції, тут використовується так званий URL-адресу перенаправлення, який в 

свою чергу безпосередньо посилається на зашифровану Вами інформацію. 

Можливості застосування QR-кодів практично безмежні. Особливо на 

базі URL-адреси можна шифрувати найрізноманітнішу інформацію. Сюди 

відносяться домашні сторінки, веб-сайти з описом продукції, відео, 

фотогалереї, купони, розіграші, контактні формуляри або інформаційні 



35 
 

розсилки, а також сторінки в соцмережах. Крім того, багато інших 

можливостей застосування не вимагають з'єднання смартфона з Інтернетом. 

Можна шифрувати записи календаря про майбутні заходи, WiFi-з'єднання або 

контактні дані у вигляді віртуальних візиток (vCard), і потім користувач може 

зберігати їх в свій мобільний телефон. При цьому QR-коди можна відображати 

на веб-сайтах, вставляти в друковані оголошення або наносити на продукти, а 

також на всі інші рівні поверхні. 

Встаньте на місце Вашої цільової аудиторії і задайте собі питання, стали 

б Ви сканувати зображений код. Вам цікаво, що ховається за кодом? Чи можна 

очікувати додаткової вигоди? Користувачі витрачають зусилля, щоб 

ознайомитися з Вашою інформацією - тому запропонуйте їм додаткову вигоду. 

Виявилося, що використання мобільного веб-сайту з цікавим контентом, 

адаптованим до розміру екрана смартфона, є фактором успіху. До того ж, код з 

індивідуальним дизайном, наприклад, з Вашим логотипом, є гарантом більшої 

кількості сканувань. Така вказівка, як наприклад, «Відскануте код і дізнайтеся 

більше», ще більш підсилює цей позитивний ефект. 

Для сканування потрібно мобільний телефон і встановлене на ньому 

додаток для сканування QR-кодів. Різні варіанти таких додатків можна 

безкоштовно завантажити в відповідних магазинах додатків. Коли необхідно 

відсканувати код, потрібно відкрити програму і піднести камеру до QR-коду. 

Сканування виконується миттєво. Показником високої якості додатку може 

служити середня оцінка цього додатка клієнтами в магазині додатків. 

Для друку рекомендується використовувати формати друку з високою 

роздільною здатністю. Поряд з файлів в форматі JPG і PNG пропонуються 

також векторні формати EPS і SVG. Ці формати підходять, перш за все, для 

більш якісного друку, так як зображення в цих форматах можна збільшити без 

втрати якості [2].  

Отже, про перспективи використання QR – кодів у навчальному процесі. 

В тій чи іншій формі  студенти щодня працюють з інформацією, 

здійснюючи її пошук, обробку, накопичення, передачу. Використання сервісів 
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для створення та розпізнавання QR-кодів може надати допомогу викладачам як 

в аудиторній, так і в позааудиторній діяльності, сприятиме приверненню уваги 

студентів, їх зацікавленості, дозволить підвищити мотивацію.  

Розглянемо можливості використання QR-кодів у навчальному процесі. 

Гіперпосилання на мультимедійні джерела та ресурси. При супроводі 

заняття презентацією можна забезпечити слухачів роздатковим матеріалом з 

QR-кодами для доступу до допоміжних додатків (гіперпосилання на 

мультимедійні джерела та ресурси: відео-, аудіо-додатки, сайти, рисунки, 

анімації, електронні навчальні видання, бібліотеки тощо). Можна розмістити 

QR-коди й на самих слайдах презентації. Замість введення URL в свої телефони 

студенти можуть відсканувати код, щоб отримати додаткову інформацію 

миттєво. 

Проектна діяльність. Під час організації проектної діяльності можна 

створювати колекції посилань, інформаційні блоки, коментарі на сторінках 

сайтів підтримки проекту, плакатах. Студенти можуть створювати власні 

портфоліо або анотації на прочитані книги та навчально-методичну літературу 

за досліджуваною темою й розміщувати їх на сайті проекту у вигляді QR-кодів. 

Опитування та тестування. QR-коди дозволять організовувати швидкі 

опитування і проводити тестування як в аудиторії, так і поза нею. Наприклад, 

на кожному білеті з контрольним завданням можна розмістити надрукований 

QR-код з правильними відповідями або підказкою. 

Ігрові форми діяльності. QR-коди можуть бути використані в ігрових 

квестах для пропонування ігрових завдань на одному або декількох етапах 

відповідних заходів, у навчальних кросвордах. 

Обкладинки навчально - методичної літератури. QR-коди доцільно 

використовувати для розміщення на обкладинках навчально-методичної 

літератури довідкового матеріалу, відомостей про автора, видавництво або 

будь-якої додаткової інформації. 

Інформаційні стенди. QR-коди доцільно використовувати для 

інформаційного насичення стандартних інформаційних стендів у навчальних 
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аудиторіях, лабораторіях, рекреаціях, бібліотеках, музеях навчальних закладів; 

для розміщення розкладу занять, результатів навчального процесу тощо. 

Додатки до навчальних об’єктів. QR-коди можна розміщувати на 

частинах механізмів, електричних схемах, анатомічних об’єктах. Наприклад, 

розміщені на періодичній системі елементів QR-коди можуть містити фізичні 

та хімічні властивості елементів; розміщені на лабораторному 

(демонстраційному) обладнанні QR-коди можуть мати гіперпосилання на 

віртуальну лабораторію або контрольні запитання до самостійного 

опрацювання. 

Ідентифікація. Розміщення контактної інформації на візитній картці 

викладача, адміністрації навчального закладу, на бейджах учасників 

конференцій (семінарів); ідентифікація учнів (студентів) у віртуальному 

кабінеті бібліотеки або дистанційного курсу [1; 3]. 

Необхідно розглядати нові можливості для більш ефективного 

використання потенціалу мобільного навчання, так як більшість студентів 

технічно і психологічно готові до використання мобільних технологій. 

Завдання викладача  - перевести мобільний пристрій з категорії "іграшки" в 

розряд інструменту для вирішення щоденних навчальних, побутових та в 

майбутньому виробничих завдань. 
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Сучасний світ неможливо уявити без інформаційних технологій. Вони все 

глибше проникають в наше життя, захоплюючи все більше і більше наук - 

інформатику та інформаційні технології, математику, фізику. Повсюдно 

використовувані - в освіті, бізнесі, розвагах - інформаційні технології 

удосконалюються. 

Інформаційне суспільство потребує новітніх розробок і на допомогу 

приходять 3d-технології. Все частіше їх можна зустріти у пресі, телевізорах, 

принтерах. Використання подібних технологій спрощує багато процесів 

життєдіяльності. 

Сфери застосування 3d-візуалізації 

3d-візуалізація використовується для створення анімаційних рекламних 

роликів, об'ємних макетів інтер'єру і екстер'єру, фільмів і комп'ютерних ігор із 

застосуванням тривимірної графіки. Візуалізація є незамінною там, де 

необхідно створити копію уявного об'єкта. 
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Історія тривимірної візуалізації починається в далекому 1962 році, коли 

аспірант університету міста юти, сша, створює програму, яка дозволяє 

візуалізувати найпростіші 3d-моделі [1]. Пізніше в цьому навчальному закладі 

відкривається перша в світі кафедра комп'ютерної графіки. Перший 

анімаційний фільм під назвою «історія іграшок», повністю зроблений з 

допомогою об'ємної графіки, вийшов через кілька десятиліть - в 1995 році. 

Багато хто вважав, що фільм приречений на провал, однак сталося з точністю 

навпаки -работа зажила світової слави і визнання. 

Наука і техніка 

У даній сфері 3d-візуалізація використовується в основному для 

проектування технічних виробів. Сучасні технології дозволяють створити 

візуалізацію проектованого об'єкта, максимально наближеного до реального 

пристрою, оцінити його наочно. Тривимірна модель майбутнього механізму 

прискорює і полегшує роботу інженера-конструктора, позбавляючи його від 

процесу креслення. 

Часто замовники вимагають продумати незвичайний дизайн побутових 

предметів. В даному випадку процес візуалізації допомагає продемонструвати 

дизайнерське рішення. 

Реклама і маркетинг 

Улюблені звірятка, що говорять продукти харчування або візерунки, в 

лічені миті з'являються на стінках рекламованого гаджета - все це робиться для 

залучення уваги споживачів. Все частіше маркетологи використовують 3d-

візуалізацію об'єктів, створюючи анімаційні рекламні ролики. Зйомки в 

реальних умовах не дають такої привабливої картинки, як із застосуванням 

анімації. 

Переваги використання тривимірної візуалізації в рекламі: 

 дозволяє створити вигаданих героїв; 

 3d-об'єкт виглядає більш привабливо, ніж в реальному житті, краще 

передає необхідні якості пропонованого продукту; 
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 дає можливість створити готовий макет рекламного банера і 

подивитися, як він буде виглядати. 

Дизайн інтер'єру, архітектура, будівництво 

3d-візуалізацією інтер'єру або будівлі з використанням комп'ютерних 

програм зацікавилися порівняно недавно, так як раніше для цього виготовляли 

макети з картону або спеціальних матеріалів. Сьогодні 3d-візуалізація будинку 

- важливий етап перед початком будівельних робіт. Дана технологія дозволяє 

подивитися на готовий об'єкт і внести зміни при необхідності. 

Однак роль візуальних макетів в сфері дизайну інтер'єру та будівництва 

не обмежується демонстрацією об'єкта співробітникам архітектурного бюро. 

Тривимірна візуалізація використовується при створенні реклами інтер'єру або 

будівель з метою ознайомлення споживачів з конкретною пропозицією. 

Особливість реклами в сфері будівництва та архітектури полягає в тому, що 

вона пропонує те, чого поки що не існує. Наприклад, реклама житлового 

комплексу показує результат - споживач бачить зображення готових будинків, 

в той час як їх зведення може тільки починатися. 

Кінематограф, комп'ютерні ігри, анимация 

У кінематографі і ігрової індустрії 3d-візуалізація прижилася і 

вкоренилася, мабуть, назавжди. Сучасній людині важко уявити улюблену гру 

без тривимірних персонажів, а черговий фільм - без 3d-графіки. 

Процес створення візуальної моделі об'єкта в даній сфері складається з 

декількох етапів 

 Моделювання - створення 3d-об'єктів. 

 Текстурування - нанесення текстур на тривимірну модель. 

 Ріггінг - створення «віртуальних» кісток, скелета майбутнього 

персонажа. 

 Анімація - «пожвавлення» тривимірної моделі. 

 Рендеринг - переформатування графічної моделі в запис. 

 Композітінг - вставка персонажа в кадр або сцену, додавання 

спецефектів, усунення дефектів і т.д. 
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 3d-візуалізація кіно. 

3d-візуалізація - процес створення об'ємного зображення, вигаданого або 

максимально наближеного до реальності. Можливості даної технології 

необмежені - можна створювати об'єкти будь-яких форм і розмірів, 

експериментувати з кольорами, змінювати і трансформувати. Однак головна 

перевага тривимірної візуалізації полягає в тому, що вона дозволяє створити 

макети вражаючих образів, дивовижних картин і хитромудрих персонажів, які 

народжуються в уяві людини. 

Інтенсивний розвиток принтерів тривимірного друку призвело до того, 

що друк 3D проник в усі галузі науки, починаючи від виготовлення простих 

пластмасових деталей і закінчуючи застосуванням у медицині. Те, що ще зовсім 

недавно  було  фантазією,  вже  перетворилося  в  реальність.  У  медицині 

застосування   тривимірних   технологій  розвивається   відразу   в  декількох 

напрямках [2]: 

1. Сканування органів. 

2. Випуск 3D моделей відсканованих органів. Це дозволяє більш точно 

вивчити патологію, а також дає можливість попрактикуватися перед 

проведенням операції. 

3. Створення імплантів на основі тривимірних зображень пацієнта з 

урахуванням його функціональних особливостей. 

4. Створення штучних кісток, тканин, кровоносних судин, вен і навіть 

органів пацієнта. 

Високоточний 3d-друк 

Тривимірний друк прийшов на зміну традиційним методам виготовлення 

деталей, які використовувалися в моделюванні і малосерійному виробництві. 

3d-принтер сьогодні - найефективніший спосіб створення фізичних об'єктів в 

об'ємному вигляді. 

3d-сканування в медицині 

Разом з можливістю проводити 3d-сканування медицина отримала ще й 

можливість максимально точно і ефективно проводити ортопедичну 
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діагностику. Крім того, за допомогою 3d-технологій лікарі можуть планувати 

оперативні втручання в косметології. Для виконання цих робіт потрібні 

професіоналізм, досвід і високотехнологічне обладнання.  

3d-моделювання зубів 

Сучасні технології тривимірного моделювання використовуються в 

багатьох галузях, в тому числі в стоматології. 

3d-моделювання частин тіла 

3d-моделювання тіла і його окремих частин - послуга, яка підняла багато 

областей медицини та інших сфер життя людини на новий рівень. 

3d-друк протезів 

3d-друк протезів вже не новина. Створюють протез кисті руки для 

дитини,протези різних кінцівок і частин кінцівок, які ідеально підходять 

пацієнтам. Протезування прийнято вважати чимось дорогим, але 3d-технології 

можуть повністю поміняти таке уявлення про створення протезів. Стандартні 

протези, які виготовляються звичайними методами, можуть коштувати від 5 до 

50 тисяч доларів, протези ж, надруковані на 3d-принтері, значно дешевше. Все 

відносно, однак за деякими даними 3d-протезування приблизно на 80% 

дешевше, ніж зазвичай. 

Перспективи 3D технологій величезні. Варто врахувати той факт, що 

вони, постійно вдосконалюються, швидко дешевшають. Використання 3D 

технологій в медицині дозволяє скоротити ймовірність помилки до мінімуму. 

Це великий прорив в області медицини. Так, маючи макет органу, який 

належить оперувати, хірург може набагато краще підготуватися до проведення 

операції. 

В майбутньому завдяки 3D технологіям виробництво може стати більш 

гнучким і компактним. Масовий випуск заміниться на індивідуальний. При 

цьому продукція, що випускається на принтері, стане дешевшою. Поширені 

будуть майстерні, які знаходяться поблизу, а фактор розташування виробника 

стане одним з найцінніших [3]. Широкий асортимент також буде відігравати 
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важливу роль.  Звертаючись в сервіс, не потрібно буде чекати, поки деталь 

доставлять, - її можна буде просто надрукувати. 

Заводи стануть випускати вироби яких завгодно розмірів і форм, 

незалежно від складності, але принтери для домашнього користування будуть 

також поширені. 

Ранок звичайної людини зможе виглядати наступним чином: прокинувся, 

поставив на друк їжу і взуття, зібрався і вирушив на роботу. Всі ці речі можуть 

стати повсякденними. 
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Вступ. Протягом усього часу існування DDoS-атаки (Distributed Denialof 

Service – відмова від обслуговування) є одними з найнебезпечніших атак, що 

впливають на безпеку і працездатність web-ресурсів, бо їх основною метою є 

виведення з ладу сервера шляхом посилання великої кількості помилкових 

запитів на сервер. У разі успішного здійснення цієї атаки канал для зв’язку з 

сервером переповнюється та він не спроможен обробляти запити інших 

користувачів. Внаслідок цього власнику завдається збиток, що є причиною 

значних витрат для відновлення роботи ресурсу.  

На рис. 1 зображена можлива DDoS-атака, де Агенти – це комп’ютери-

джерела помилкових запитів (кількість запитів необмежена), якими керує 

Зловмисник.  

 

Рисунок 1 – Приклад DDoS-атаки 

 

Статус – це перевірка активності комп’ютера, а Адреса сайта – ресурс, на 

який здійснюється атака. Кожен день під вплив цих атак потрапляють тисячі 

компаній і звичайних користувачів. На рис.2 зображено відстеження активності 

DDoS-атак по всьому світові за один день. 
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Рисунок 2 – Відстеження DDoS-атак 

На сьогодні розроблено вирішення проблеми боротьби з DDoS-атаками 

типу SYN-flood, які описані у літературі [1, с.131]. Але вони потребують 

значної кількості апаратних та програмних засобів для виявлення та 

знешкодження DDoS-атак.  

Аналіз атаки типу SYN-flood. Одна із різновидів мережевих атак типу 

SYN-flood ("відмова від обслуговування"), яка полягає у відправці великої 

кількості SYN-запитів (запитів на підключення по протоколу TCP) в досить 

короткий термін. TCP (Transmission Control Protocol) є стрижневим протоколом 

Інтернету, який дав назву моделі TCP/IP. Протокол призначений для 

управління передачею даних у комп'ютерних мережах. За цим протоколом 

перш за все клієнт повинен встановити з’єднання з сервером, для цього він 

відправляє серверу сегмент з номером послідовності(обирається випадково та 

інформує про розмір даних для обміну) та прапором SYN ("сінхронізувати 

номер послідовності"). Отримавши цей сегмент сервер виділяє потрібну 

пам’ять та відповідає комбінацією: сегментом з номером послідовності, який 

він отримав від клієнта та прапором ACK ("підтвердити запит на обмін 

даними"). АСК – це прапор, установка якого означає, що номер послідовності 

задіян. Після цього клієнт повинен підтвердити отримання прапору ACK, 

відправкою сегмента за номером послідовності та прапором ACK, після чого 

з’єднання вважається встановленим [2, с.9]. 
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Алгоритм SYN-flood атаки реалізовано наступним чином: 1) Зловмисник, 

який є клієнтом відправляє повідомлення з прапором SYN на сервер, 

попередньо змінивши IP-адреса на неіснуючий; 2) сервер відправляє відповідь 

(на повідомлення з прапором SYN) з прапором ACK на неіснуючий IP-адреса і 

переходить в стан очікування (чекає на отримання відповіді – "напіввідкрите 

з’єднання"); 3) через те, що повідомлення не дійде до клієнта, сервер ніколи не 

отримає відповіді з прапором ACK та потенційне з’єднання буде переміщено в 

чергу; 4) з черги воно вийде тільки після закінчення 75 секунд (час існування 

одного не підтвердженого з’єднання). Цим користується Зловмисник і 

відправляє відразу декілька повідомлень з прапором SYN на сервер з 

інтервалом в 10 секунд, щоб повністю вичерпати ресурси сервера. Визначити 

джерело нападу дуже непросто, тому що Зловмисник постійно змінює вихідні 

IP-адреса [3, с.2]. 

Таким чином, Зловмисник перевантажує сервер інформацією і йому на 

вистачає ресурсів для обслуговування інших клієнтів, що призводить сервер до 

його непрацездатності, до наступного перерозподілу ресурсів сервера. 

Методика захисту сервера від DDoS-атаки типу SYN-flood 

реалізується наступним чином: 

1. Перевірити ймовірність здійснення DDoS-атаки типу SYN-flood. Для 

здійснення перевірки необхідно за допомогою програмного забезпечення 

Windows ввести у консолі наступну команду: "netstat -na | grep ":80\ " | grep 

SYN_RCVD\" та автоматично проводимо підрахунок кількості напіввідкритих 

TCP-з’єднань, які в свою чергу і створюють основне навантаження на сервер. 

Після цього, у модальному вікні ЕОМ отримуємо кількість напіввідкритих 

з’єднань, яка має бути не більше трьох. У випадку, якщо їх кількість більше – 

це означає, що сервер атакують і потрібно відключити ці напіввідкриті TCP-

з’єднання від серверу та застосовувати пункт 2 методики захисту. 

2. Збільшити можливу кількість напіввідкритих з’єднань з 512 з’єднань 

стандартно до 4096 з’єднань для того, щоб сервер не виходив з ладу дуже 

швидко та мав можливість обробляти більшу кількість запитів від 
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Зловмисників. Мета цього процесу виграти час для реалізації захисту серверу. 

Для цього потрібно у консолі програмного забезпечення набрати наступну 

команду: "sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=4096 "  

3. Зменшити час затримання напіввідкритих з’єднань з п’яти хвилин 

стандартно до однієї хвилини, що реалізується за допомогої наступної 

команди:"sysctl -w net.ipv4.tcp_synack_retries=1 ". 

4. Увімкнути механізм syncookies, який створено для перевірки 

підтвердження зв’язку за правилами TCP між клієнтом та сервером. У разі якщо 

усі умови TCP виконані – зв’язок встановлюється. Для увімкнення цього 

механізму потрібно виконати команду: "sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1". 

5. Обмежити максимальну кількість напіввідкритих з’єднань для одного 

клієнту за конкретним портом, потрібно використати наступний запис [4, с.10]:  

"iptables -I INPUT -p tcp --syn --dport 80 -m iplimit 

--iplimit-above 

10 -j DROP "  

6. Під час роботи клієнта на web-ресурсі клієнт користується запитами 

для отримання даних від сервера і відправки даних на сервер. Так як DDoS-

атаки організовуються за допомогою тих же запитів на сервер слід провести 

перевірку на легальність даних запитів. Тому на стадії проектування web-

ресурсу потрібно додати спеціальну випадкову послідовність в форму для 

відправки або отримання даних від сервера.  

randWord = function(n) //  n-кількість елементів у послідовності 

 {var s =' ';  

 var str ='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';  

 var  strLen = abd.length;  

 while(s.length < n)  

 {s += str[Math.random() * strLen]; } 

 return s; } // наприклад, "4c7ffl2a" – за умови, якщо n = 8 

Дана випадкова послідовність буде прихована і буде визначати 

легальність даного запиту. У разі якщо запит був прийнятий з боку сервера без 
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даної випадкової послідовності – вважати його нелегальним. Далі в 

конфігураційному файлі сервера описати логіку фільтрації і пропускати тільки 

ті запити, які володіють випадковою послідовністю. 

Таким чином, використовуючи запропоновану методику, а саме 

обмеження трафіку запитів використовуючи лише програмні засоби, можливо 

забезпечити оптимальну роботу серверу під час застосування DDoS-атаки типу 

SYN-flood. 
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Багато авторів десятиліттями вивчали умови, необхідні для ефективного 

проведення процесу стратегічного планування інформаційних технологій. 

Бойнтон і Змуд стверджують, що двадцять питань є критично важливими для 

ефективних дій з планування інформаційних технологій. Деякі з цих питань 

повинні бути розглянуті в порядку денному планування: внутрішня політика, 

внутрішній ринок, бізнес-стратегія, бізнес-ринок, технологія, організаційні 

навчання, організаційна культура, ІТ-інфраструктура , і ризик прийому ІТ. 

Одинадцять питань стосуються самого процесу планування. Вона повинна бути 

ітеративною та ієрархічною, тобто залучати менеджерів на всіх рівнях. Вона 

повинна розглядати кілька часових обріїв, зосередити увагу на акціях, залучити 

учасників та створити групу планування, виробити організацію ІТ-місії, 

розглянути організаційні та екологічні події, визначити стратегічні можливості 

та припущення, визначити пріоритетні стратегічні варіанти. 

На більш загальному рівні Хакс і Маджлуф стверджують, що планування, 

яке ізольовано від інших управлінських процесів та викликів вищого 

керівництва, є помилковим. Ключове питання: ІТ повинні бути оформлені як 

частина загального процесу управління корпорацією. Стратегічне планування 

ІТ не є суто технічним процесом, який обробляється ІТ-фахівцями, а 

адміністративною процедурою, яка включає в себе організацію в цілому. 

Стратегічне управління в інформаційних технологіях створюється так, 

щоб  закликати до участі усі відділи компанії, заохочуючи до партнерства між 

ІТ-фахівцями та топ-менеджерами.  

Коли фірма вирішить розробити нову ІТ, вона повинна вибрати найкращу 

альтернативу серед таких: внутрішній розвиток, внутрішній розвиток із 

зовнішньою допомогою, аутсорсинг, придбання програмних пакетів, спільні 

підприємства або придбання фірми, яка має технологія Щоб вибрати один з цих 

варіантів, фірма повинна оцінити свої внутрішні можливості, витрати, ризики 

та ступінь залежності від зовнішніх постачальників.  

До недавнього часу організації мали одну велику централізовану ІТ-

групу, яка обслуговує всю фірму. Це вже не так. Постійне вдосконалення 
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технологій забезпечило дешевші та потужніші комп'ютери, що призвело до 

природної тенденції до децентралізації. Тому важливим технічним питанням є 

керування мережею комп'ютерів, розкиданих всередині та за межами 

організації. Проте питання централізації-децентралізації не відійшло. Є багато 

економічних, технічних та управлінських рішень, які необхідно зробити щодо 

того, як будуть розподілені ресурси та відповідальність. Ці рішення можуть 

мати серйозний вплив на структуру влади фірми та, таким чином, створити 

стійкість та тривогу в організації. 
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та створення додаткових клієнтів веб-сервісів. У 2017 за оцінками експертів 

близько 75% інтернет трафіку припадає на мобільні пристрої. Відповідно, 

набагато збільшилась потреба у мобільних клієнтах інтернет-додатків та веб-

сервісів [1]. Все більшого поширення набуває стратегія “mobile first”. 

Відповідно, підвищуються вимоги до швидкості та продуктивності API 

(Application Programming Interface), який забезпечує зручну інтеграцію веб-

сервісів, конфіденційність та захищеність. 

Розроблений АРІ повинен мати наступні характеристики: 

1. Масштабованість. АРІ має бути структурований і спроектований 

так, щоб була можливість легко масштабувати систему або розширити її 

функціонал без погіршення швидкості та ефективності роботи. 

2. АРІ повинен мати стандартизований та зручний формат запитів. 

Крім того, для підвищення швидкодії системи слід використовувати засоби 

кешування запитів. В свою чергу, відповіді сервера повинні мати явне чи 

неявне позначення як кешовані чи некешовані з метою попередження 

отримання клієнтами застарілих або невірних даних у відповідь на подальші 

запити [2]. 

3. АРІ повинен мати стандартизований та зручний формат відповідей 

та підтримувати різні формати представлення даних. Це дозволить забезпечити 

кросплатформенність системи, розширити сфери використання продукту, 

полегшить його популяризацію та інтеграцію в інші веб-сервіси. 

4. Виконання принципу «незбереження стану клієнта» (stateless). 

Серверна сторона не повинна якимось чином залежати від того, з мобільного чи 

настільного пристрою підключився клієнт. Всі запити від клієнта мають бути 

складені так, щоб сервер отримав всю необхідну інформацію для виконання 

запиту без необхідності зберігання стану клієнта в період між запитами [3]. 

5. АРІ має реалізовувати модель клієнт-сервер. Відділення потреб 

клієнта від потреб сервера, який зберігає дані, полегшує перенесення коду 

клієнтського інтерфейсу на інші платформи, а спрощення серверної частини 
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покращує масштабованість. Такий підхід дозволяє клієнту та серверу 

розвиватися незалежно один від одного.   

6. Має бути передбачена можливість повернення помилок виконання 

запиту. Причому помилки мають бути чітко описані, щоб користувач знав, що 

йому необхідно зробити.Але необхідно також уникати зайвої надлишковості, 

щоб не заплутувати користувачів [4]. 

7. Забезпечення захищеності та конфіденційності системи. АРІ має 

бути захищений від таких загроз як DDOS-атаки, csrf-атаки.  

8. Застосування проміжних серверів може суттєво підвищити 

масштабованість системи за рахунок балансування навантаження і 

розподіленого кешування. Причому завдяки ієрархічності структури клієнт 

зазвичай не може визначити, взаємодіє він напряму з сервером чи з проміжним 

вузлом системи [5]. 

Дотримання вищенаведених вимог дозволить створити якісний та 

ефективний АРІ, який буде забезпечувати надійність, масштабованість, 

портативність компонентів, прозорість системи взаємодії, здатність 

еволюціонувати та легко змінюватися по мірі необхідності. 

З метою забезпечити надійність та підвищити захищеність та швидкодію 

API авторами пропонується використати функції проміжної обробки 

(middleware), які формуватимуть собою проміжний шар, через який 

автоматично будуть проходити функції перед тим, як виконати головне 

завдання запиту (рисунок 1). Ці функції мають доступ до об’єкту запиту, 

об’єкту відповіді та наступної функції проміжної обробки.  

 

Рисунок 1 – Шар функцій проміжної обробки 
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Функції проміжної обробки можуть виконувати такі завдання: 

- виконання будь-якого коду. 

- внесення змін до об'єктів запитів і відповідей. 

- завершення циклу "запит-відповідь". 

- виклик наступного проміжного обробника зі стеку. 

У цих функціях виконуватиметься перевірка механізму CORS (Cross-

Origin Resource Sharing), захист від міжсайтових підробок запитів (csrf) та 

автентифікація. Кожна з цих функцій зможе певним чином змінювати запит чи 

відповідь, перенаправити запит на іншу адресу, передавати керування іншій 

функції. Крім цього, проміжна функція може згенерувати кінцеву відповідь та 

віддати його користувачеві, зупиняючи тим самим рух в проміжному стеку.  

Таким чином, авторами пропонується метод розробки АРІ, який вирішує 

задачу підвищення швидкодії та захищеності за рахунок використання 

додаткового шару функцій проміжної обробки. 

Запропонований метод розробки АРІ дозволяє забезпечити підвищення 

швидкодії та захищеності системи за рахунок створення додаткового шару 

функцій проміжної обробки, який також допоможе збалансувати навантаження. 

Крім того, пропонується використати NoSQL бази даних, що зробить систему 

більш гнучкою та масштабованою і дозволить орієнтувати її на виконання 

конкретних задач. 
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The relevance of this work is a detailed analysis of the system approach 

principles and all their components for the proper, accurate and timely provision of 

protection of corporate information systems in building. 

Purpose: A detailed analysis of the system approach principles, as one of the 

main ways of providing the initial stage of protection of corporate information 

systems in the building industry. 

In the construction industry, the end of the XV – early XXI centuries was 

marked by the emergence of a fundamentally new idea, a set of ways, approaches, 

and means of its implementation. It consists in implementing all phases of the life 

cycle (LC) building from the earliest (creation of project concept) to work design, 

building, maintenance, operation, and demolition based on a single information 

model of BIM (Building Information Modeling).  
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The basis of BIM technology are processes, ways of working together with 

information on building objects. Processes regulate work with the BIM model, which 

consists of intellectual objects and parametric interconnections. For each stage of 

work on the project, the level of detail of the BIM-model is prescribed. It allows you 

to make managerial decisions with all the necessary information and thus without 

overloading the model. The BIM and BIM binding design decisions for building 

industry are taken at government level in many developed countries around the 

world: America, China, the UK, the Netherlands, Denmark, Finland, and Norway. 

BIM is also popular in Belarus, Kazakhstan, and Russia where the most innovative 

enterprises are actively switching to BIM and have already experienced the benefits 

of using the technology. Currently, Ukraine is developing a series of measures to 

enhance the opportunities and disseminate the application of BIM. 

Application of BIM is an information basis for implementation of the corporate 

(integrated) information management system of the LC. The functional components: 

system, subsystem or complex of tasks (even when developing as a prototype of the 

future system) can be developed individually depending on the requirements of the 

subject area, but it is based on the information of the 3D model. 

In the spectrum of interests of subjects related to the construction and use of 

the system, there is a significant problem of ensuring an adequate level of 

information and cybernetic safety of its functioning. Its solution is one of the 

determining tools not only to achieve the expected financial, design and operational 

results at different stages of the life cycle of the building, but also a guarantee of the 

information and intellectual property preservation. 

Therefore, the actual task of creating a CIMS LC at different managerial levels 

(common system design solutions, functional components of different stages and 

stages of the life cycle) is to solve the problem how to ensure and optimize the results 

of the compromise found between the two priority needs. These needs are based on 

the established criteria – transparency, availability for all users of a single 

information model on the one hand, and the guarantee of data security and a reliable 

level of information and cybernetic security, on the other hand. 
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Presenting main material: 

Information security in the CIMS LC building should be a regular process of 

data security both on the system-wide (first) level and on other levels of the hierarchy 

of functional components at different stages and stages of the LC’s construction, 

based on 2D and 3D solving technologies. Common for a different level of the 

functional hierarchy is that data protection will be considered at common generic 

levels of protection, each of which solves its tasks. For example, the level of network 

services, the level of operating systems, the level of database management systems, 

and the level of execution of applied system functions (level of application software) 

are considered as typical. At the same time, providing data protection is to ensure the 

reliability of the maintenance level of such key properties of information as 

confidentiality, integrity and availability. 

Integrity involves the possibility of modifying the information model only to 

the user with the appropriate level of authority and access, which should be related to 

the nature of the task to be solved, the stage of the LC, the time interval, etc. 

Availability is to provide comfortable access to information in accordance with 

the authorized user’s permissions, submission of data in the established form without 

a long period. 

The actuality of this task decision during the period of creation and operation 

of the CIMS LC building was substantiated by the following conditions and 

properties of threats and risks in the construction system: 

 The risk of corrupt management schemes for the building of the city. 

 Conditions of competition in the decision-making at all stages and stages 

of the LC building. 

 The impact of significant differences between the development of the 

corporate strategy of the construction company and the CIMS in general and business 

strategy. 

 The level of preparedness of users for today’s application of modern 

methods of computer modeling and implementation of business processes is 

insufficient. 
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  A variant approach in decision-making analysis at all stages of the LC, 

where target settings, selection, evaluation criteria and their priority, forecasting of 

alternative results is the prerogative of the “person” with an objective difference of 

local interests. 

  A set of multi-dimensional business processes of systems that must be 

linked to a single information technology in a wide range of participants in their 

implementation. 

  The need to maintain the integrity, accessibility and confidentiality of 

the BIM model during the implementation of the various aspects of the system during 

the long life cycle of the facility. 

  In the information modeling, the building and all that is related to it, is 

considered as the only object, that is, the construction object is projected as a unit and 

the change of any of its parameters entails the automatic change of other parameters 

associated with it. 

 Scalability and variability of the software and hardware platform 

(servers, operating systems, communications systems, DBMS), work in a 

heterogeneous computing environment. 

  Orienteering CIMS LC to large companies and the need to support the 

work of geographically diverse nodes or networks. The use of a personal computer 

(PC), connecting them to local area networks, and even more to global networks, 

complicates the implementation of security measures for information systems.  

The Ministry of Regional Development, Building, Housing, and Communal 

Services of Ukraine pays considerable attention to the expansion of the possibilities 

of the building industry based on the application of BIM. At present, the “Program 

for the reorganization of the building industry and housing and communal services of 

Ukraine” is being developed based on the introduction of an information modeling 

system (Building Information Modeling – BIM).  

The development and creation of modern CIMS LC buildings should be carried 

out on the basis of a systematic approach, which should be built on the following 

principles: 
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The principle of modularity. It is mandatory to decompose the system, with its 

division into functional modules. Each of the following modules:  

• designed to perform a separate function of the system at different stages and 

stages of the LC; 

• has completed design and communications with other modules. 

In addition, when examining the information environment of the 

implementation of each module of the CIMS, information should be classified 

according to the access regime, according to the legal regime, identified and 

described possible threats, and types of violations and risks of their occurrence. This 

analyzes the measure of achieving the main properties of protected systems – 

confidentiality, integrity, accessibility, which they must satisfy. 

Hierarchical approach to requirements analysis. One of the main advantages is 

that this is a way to simplify significantly the process of designing the system, 

making decisions on designing the system as a whole is divided into parallel design, 

that is, on many less complex components. 

Integrated triad principle of constructing a protected information system, which 

analyzes alternatives to construction with the next ranking of evaluation priorities: 

“the goals of effective functioning of the information system” – “objectives of 

improving the system of protection” – “means of protection”. 

Target analysis of data protection requirements depending on the security level. 

This principle is based on the definition of the structure of the data protection 

objectives in the CIMS LC and achievement of the established level of the system 

security as a whole in accordance with the specified level of information protection 

category of the building (state, commercial, professional, service, etc.). 

The principle of unity and connectivity. Evaluation of solutions at a detailed 

level from the point of view of “local” utility for the functional component, and in 

terms of system goals, requirements and capabilities. Synthesis of solutions for 

building a system consists in controlling the integrity for each level separately and the 

final stage of control of the protection system effectiveness in transition from level to 

level. 
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Taking into account the heterogeneity of data protection solutions in the CIMS 

LC building. For each separate functional system, there can be individual “risk” 

information resources, software hardware data processing, architecture of the 

computer system, characteristics of the user environment and information technology, 

information exchange channels, a list of specific threats, violations and risk, etc. 

The triad principle of developers. The process of creating requirements and 

designing a secure CIMS requires the creation and application of an effective 

interactive methodology within the framework of the “information system analyst – 

user specialists (architects, bidders, investors, designers, manufacturers, contractors, 

cost estimators, managers) – analysts of the information security system”. 

Resume / Conclusions: 

1. Protection of information in corporate life-cycle building management 

systems based on BIM information modeling is an urgent task. It has become one of 

the determining tools not only to achieve the expected financial, design and 

operational results, but also a guarantee of the innovation and intellectual property 

preservation. 

2. In order to provide reliable information protection during the design and 

development of the CIMS, progressive and forward-looking methods and means of 

information security should be implemented. 

3. The main direction of the search for information protection means is the 

strict observance of the system approach to solving the problem of information 

security. 

4.  The system approach is based on the consideration of all interconnected, 

interacting, and time-dependent components of the CIMS that are essential for 

providing information security. 
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The urgency of this work is a general analysis of the principles of preservation 

of information, that is, any information or data in DNA carriers, its reproduction with 

DNA, as well as encryption of information using "DNA cryptography" 

Objective: a general analysis of the principles of preservation, reproduction and 

encoding of DNA-based information as one of the ways to reduce the size and 

increase the capacity of modern media carriers due to the combination of the latest 

technology in the field of biology, biochemistry and information technology. 
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The dimensions of the "digital universe" will exceed 16 zettabytes by 2017. A 

significant portion of this data is stored in the form of archives. For example, 

Facebook recently built a separate data center for the “cold” storage of 1 data 

exabyte.The same amount of information can fit in 1mm3 of DNA. The preservation 

of data in DNA takes place in three stages: the conversion of digital data into a 

sequence of DNA nucleotides, the synthesis of DNA molecules and, directly, the 

storage of data. To count the data, it is necessary to select the required sequence from 

the DNA molecule and convert it to its original form. There are difficulties in 

working with DNA-storages, for example, there are questions about the cost of data 

encryption, but researchers are sure - as medical technologies develop, it will decline. 

The DNA molecule stores information in a four-number system, by the number 

of nucleotides (0 = Ab 1 = Tb 2 = C, 3 = G). It is a compact container with a 

recording density that is thousands of times larger than that of existing media. 

However, in order for the technology to pass from scientific testing to commercial 

use, it is necessary to solve a number of problems. One of them is the specificity of 

digital information, in which the same bits can be repeatedly repeated (ССССС-

ССССС-ССССС). If you repeatedly repeat the same nucleotide in a DNA molecule, 

this adversely affects the stability of the cluster and information can be lost even if 

you use excessive duplication and error correction. Researchers from the European 

Institute of Bioinformatics have published a paper describing how to significantly 

improve the stability of DNA. Simply, they propose to abandon the quaternary 

system (Base-4) in favor of the ternary (Base-3), and use the fourth nucleotide for 

official purposes to break long chains(СССАСССАСССАСССАССС). 

During the experiment, the researchers recorded almost a megabyte of 

information in the DNA, including all 154 Shakespeare sonnets in .txt format, a video 

recording of a 26-second Martin Luther King speech, a cover of the journal 

Bioinformatics Institute in .jpeg format, a scientific paper describing the structure of 

DNA in .pdf format, as well as another file describing the encoding process. In total, 

all fit in 739 kilobytes. When switching from Base-4 to Base-3, we lose 25% of the 

information capacity, but even in this version, scientists report an information 
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recording density of 2.2 petabytes per gram of biological material.The experiment 

showed the reliability of reading information 100%. Theoretically, this scheme is 

capable of scaling to the extent exceeding the volumes of all existing digital 

information. 

Based on the current technological progress in the field of synthesis and 

sequencing, DNA carriers for recording information should appear in open sale for 

ten years.Although DNA can store information for thousands of years, the first 

commercial media will be sold with a warranty of up to 50 years. To date, the cost of 

encoding information in DNA is estimated at about $ 2,400 per megabyte, the cost of 

reading is $ 220 for 1 MB. During the decade, prices should fall by several orders of 

magnitude. 

USING DNA TO PROTECT DATA 

DNA cryptography - is a new field based on studies in DNA computations and 

new technologies, such as PCR (Polymerase Chain Reaction). DNA computing has a 

high level of computational ability and is capable of storing a huge amount of data. 

The DNA gram contains 1021 DNA bases, which is equivalent to 108 terabytes of 

data. In DNA cryptography, we use existing biological information from publicly 

available DNA databases to encode plaintext. A cryptographic process can use 

different methods. The methods of single-use notebooks describe the most effective 

security algorithms. In the case of a one-time notepad, open text is combined with a 

secret random key or our notebook, which is used only once. The notepad is 

combined with plain text, using a typical modular addition or XOR operation. The 

speed of the algorithm should be quite high. Biological Background: DNA is an 

abbreviation for deoxyribonucleic acid, which is the germplasm of all life styles. 

DNA is a kind of biological macromolecule and consists of nucleotides. Each 

nucleotide contains one base and there are four types of bases: adenine (A) and 

thymine (T) or cytosine (C) and guanine (G) corresponding to four types of 

nucleotides. Usually, DNA exists as double-stranded molecules in nature. Two 

complementary strands of DNA are held together, forming a double helix structure. 

The structure of the double helix was discovered by Watson and Crick. Thus, the 
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complementary structure is called the Watson Crick complementarity. Their 

discovery is one of the greatest scientific discoveries of the 20th century. The 

development of DNA cryptography benefits from the development of DNA 

calculations (also called molecular calculations or biological calculations). On the 

one hand, some biological technologies are used in DNA cryptography. 

RESUME/CONCLUSION 

In the future, such systems will potentially save a huge amount of data on 

microscopic media. Imagine a "flash drive" with a capacity of 100 mm3, capable of 

storing about 100,000 PBytes of data. However, meanwhile, the biggest obstacle to 

the introduction of such technologies is time. Decoding and reading the DNA 

molecule takes many hours. Therefore, this type of storage is hardly suitable for the 

content of frequently used data, but it is able to turn our notion of long-term storage 

in data centers. 
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https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly93d3cuc2xpZGVzaGFyZS5uZXQvbWF5dWtobWFpdHJhL2RuYS1jcnlwdG9ncmFwaHk%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tcHV0ZXJ3b3JsZC5jb20vYXJ0aWNsZS8zMDkzNDY3L2RhdGEtc3RvcmFnZS9kbmEtZGF0YS1zdG9yYWdlLXJlY29yZC1icm9rZW4tYnktbWljcm9zb2Z0LXVuaXZlcnNpdHktcmVzZWFyY2hlcnMuaHRtbA%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tcHV0ZXJ3b3JsZC5jb20vYXJ0aWNsZS8zMDkzNDY3L2RhdGEtc3RvcmFnZS9kbmEtZGF0YS1zdG9yYWdlLXJlY29yZC1icm9rZW4tYnktbWljcm9zb2Z0LXVuaXZlcnNpdHktcmVzZWFyY2hlcnMuaHRtbA%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmFjb2x5ZXIub3JnLzIwMTYvMDUvMjcvYS1kbmEtYmFzZWQtYXJjaGl2YWwtc3RvcmFnZS1zeXN0ZW0v
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outsource-розробкою програмного забезпечення [1-3]. Такі компанії ведуть 

потужний документообіг не тільки у корпоративного напрямку, а й для 

організації та спрощення роботи персоналу під час виробничих процесів [4-6]. 

Водночас, сучасні інформаційні технології (ІТ) розвиваються у напрямку 

спрощення аналізу структури документів [7] та спрощення ведення 

документообігу на підприємствах, особливо, тих, що займаються розробкою, 

тестуванням та впровадженням програмних засобів [8, 9].  

Для організації потужного та структурованого документообігу [10, 11] 

великі компанії, застосовуючи світову практику, використовують 

кросплатформений формат документу, що підтримується XML [12]. Формат 

XML за останні роки став одним із базових носіїв даних практично у всіх 

галузях ІТ-індустрії включно з ігровою сферою та бізнес-логікою, є текст-

орієнтованим і прекрасно читається людиною із технічними знаннями. Проте, 

часто стає потреба аналізу XML-файлу та маніпулювання його змістом людям, 

що працюють в індустрії інформаційних технологій, але не на технічних 

посадах. Ці матеріали присвячено розробці ІТ маніпулювання вмістом XML-

файлів, яка використовує розбір структури XML-файлів під час аналізу 

структури XML-документу з метою пошуку необхідного фрагменту. Дана ІТ 

(рис. 1) застосовує метод розбору структури XML-файлів із можливістю 

маніпулювання вмістом, що дозволяє пришвидшити знаходження необхідного 

фрагменту. Технологічний ланцюжок роботи технології маніпулювання 

вмістом XML-файлів містить такі процеси: 1. Введення вхідних даних – 

завантаження XML-файлу у систему обробки даних; 2. Перевірка відповідності 

XML-файлу вимогам; 3. Перевірка відповідності XML-файлу на коректність; 4. 

Застосування можливостей базових конструкцій XML; 5. Застосування методу 

розбору структури XML-файлів із можливістю маніпулювання вмістом; 6. 

Виконання маніпуляцій над XML-файлом; 7. Відображення та збереження 

результуючого XML-файлу. Опишемо кожен із процесів, починаючи з введення 

вхідних даних, тобто, завантаження XML-файлу у систему обробки даних і до 

виконання процесів маніпуляції над XML-файлом, його відображення та 



65 
 

збереження (у даному випадку, це буде запропонований і розроблений 

програмний засіб). Окремо представимо метод розбору структури XML-файлів 

із можливістю маніпулювання вмістом.  

Запропонований метод розбору структури XML-файлів із можливістю 

маніпулювання їх вмістом дозволяє пришвидшити знаходження необхідного 

фрагменту XML-файлу для виконання операцій із його вмістом (рис. 2) і 

складається із трьох конструкцій: 1. Аналіз DOM-структури XML-документу; 2. 

Рекурсивне завантаження всіх елементів; 3. Виконання маніпуляцій над XML-

файлом; 4. Візуалізація схеми XML-документу. 

 

Рисунок 1 – Технологічний ланцюжок маніпулювання вмістом XML-

файлів 

 

Рисунок 2 – Загальна схема методу розбору структури XML-файлів із 

можливістю маніпулювання їх вмістом 
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на рис. 3 і містить такі базові елементи: фільтрування каталогів та власне XML-

файлів з метою проведення аналізу структури; відстежування змін у структурі 

каталогів та файлів необхідне для врахування повторного аналізу DOM-дерева; 

обробка контенту; формування табличної структури контенту та 

маніпулювання даними цієї динамічної таблиці «на льоту», а отже, і вмістом 

файлу з форматом *.xml. 

 

 

Рисунок 3 – Аналіз DOM-структури XML-документу 

 

Візуалізація схеми XML-документу, а точніше – візуалізації моделі у 

вигляді деревовидної структури – реалізовано шляхом обходу дерева DOM, і 

встановлення однозначної відповідності між елементом XML-дерева та 

візуального компонента. Таке рішення у вигляді авторського коду  реалізовано 

за допомогою рекурсивного алгоритму. Описані вище конструкції методу 

розбору структури XML-файлів із можливістю маніпулювання їх вмістом та їх 

деталізація дещо модифікує рис. 2 і перетворює його на рис. 4. Етапів 

візуалізації схеми XML-документу є чотири: використання даних аналізу XML-

документа і перевірки його на правильність та синтаксичну коректність; 

визначення кореневого елемента; використання даних конструкції 

рекурсивного завантаження всіх елементів, що містяться в кореневому каталозі; 

власне, відображення елементів у вигляді деревовидної структури. 
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Рисунок 4 – Метод розбору структури XML-файлів із можливістю 

маніпулювання їх вмістом (розширена версія) 

Висновок: у цій роботі запропоновано інформаційну технологію 

маніпулювання вмістом ХМL-файлів, зокрема, виконано перевірку XML-файлу 

на коректність та відповідності вимогам стандарту, застосовано метод розбору 

структури XML-файлів із можливістю маніпулювання їх вмістом та виконано 

візуалізацію XML-документу. Для цього застосовано ресурси та можливості 

DOM-структури XML-документу, XSLT-перетворення та формат DTD. 
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МЕТОД РОЗРОБКИ ІНКАПСУЛЬОВАНИХ АВТОРСЬКИХ 

КОМПОНЕНТІВ ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСУ 

Савицька Л. А. 

к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки 

Трояновська Т. І. 

к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки 

Філіпчук В. С. 

студент факультету інформаційних технології 

та комп’ютерної інженерії  

Вінницький національний технічний університет 

м. Вінниця, Україна 

В останні роки різко зросло значення веб-ресурсів, що надають 

користувачам сервіси генерації контенту (текстові та графічні редактори, 

електронні таблиці, месенджери і т.п.) [1]. Нові потреби у веб-розробці 

вимагали зміни у самому підході до побудови веб-додатків, що проявилося у 

трансформації сайтів в односторінкові додатки і міграцію в веб складних 

інтерфейсів, які раніше були прерогативою прикладних програм [2]. Сучасні 

веб-додатки настільки ж складні, як і будь-які інші програмні додатки, і часто 

створюються декількома людьми, що об’єднують зусилля для створення 

фінального продукту. Відповідно, збільшилася потреба у покращених методах 

розробки  користувацького інтерфейсу веб-додатків [3]. 
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Розробники давно помітили, що переважну більшість веб-додатків можна 

поділити на окремі функціональні блоки. Для того, щоб підвищити 

ефективність розробки, вони почали розділяти додатки на більш прості частини 

– компоненти. Кожен веб-компонент призначений для економії часу 

розробників при створення веб-ресурсів, де використовуються однакові 

елементи на кількох веб-сторінках. Під поняттям компоненту у веб-розробці 

розуміється елемент об’єктної моделі документа (DOM). DOM являє собою 

програмний інтерфейс (API), що надає структуроване уявлення документа і 

визначає те, як ця структура може бути доступна з програм, які можуть 

змінювати вміст, стиль і структуру документа. Представлення DOM 

складається з структурованої групи вузлів і об'єктів, які мають властивості і 

методи [4]. Оскільки останнім часом принцип компонентного підходу до 

розробки інтерфейсу набирає популярності, використання веб-компонентів є 

справжньою необхідністю [5]. 

У наш час, при створенні елементів інтерфейсу користувача перед 

розробниками стоять наступні проблеми: 

1) перевантажена великою кількістю елементів та складна для розуміння 

HTML-розмітка; 

2) пересічення стилів CSS;  

3) пересічення областей видимості Javascript коду;  

4) складність орієнтування в коді Javascript при зростанні функціоналу 

веб-додатку [6]. 

Сучасні методи вирішення даних проблем не є оптимальними. HTML-

розмітка переважної більшості складних веб-ресурсів містить велику кількість 

зайвих елементів, що може приводити до неправильної обробки сторінки 

пошуковими роботами або складності програмного внесення змін до сторінки. 

Під час написання коду JavaScript розробникам доводиться слідкувати за 

глобальною областю видимості (global scope) і різними компонентами, щоб 

убезпечити взаємодію між ними. Пересічення стилів CSS вирішують за 

допомогою різноманітних методологій (MCSS, BEM), притримуючись яких, 
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розробники можуть уникнути конфліктів між CSS-стилями. Але таке рішення 

не є оптимальним, так як є не більш як набором правил для розробника та не 

забезпечує інкапсуляцію стилів, а лише дозволяє уникати їх пересічення [7]. 

Авторами пропонується використати метод розробки інкапсульованих 

авторських компонентів (рис.1), що базується на компонентно-орієнтованому 

підході та сучасних стандартах HTML5 та стеку технологій Web Components і 

дає можливість вирішити задачу забезпечення інкапсуляції внутрішньої 

розмітки, CSS-стилів і коду Javascript елемента з метою підвищення швидкодії 

та зрозумілості користувацького інтерфейсу веб-додатків. 
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Рисунок 1 – Метод розробки інкапсульованих авторських веб-

компонентів 

 

Web Components – це набір технологій, що інтегруються у специфікації 

HTML5 і DOM консорціумом W3C (World Wide Web Consortium) та які 

дозволяють створення уніфікованих елементів веб-інтерфейсу з можливістю їх 

легкого повторного використання у різноманітних веб-додатках. Хоча ці 

елементи інкапсулюються щодо HTML та CSS, але вони можуть генерувати 

події, які відловлюються іншими елементами документа. Web Components 

складається з чотирьох основних складових: 1) Custom Elements (спеціальні 

елементи), що надають API (Application Programming Interface) для визначення 

нових HTML елементів; 2) Shadow DOM, що дозволяє інкапсулювати 

внутрішню розмітку, Javascript-код та стилі елементу; 3) HTML Imports – 

декларативні методи імпортування HTML документів в інші документи; 4) 
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HTML Template – технологія, що дає можливість створювати блоки HTML, які 

будуть вставлятися на сторінку при бажанні розробника [8]. 

Метод розробки інкапсульованих авторських компонентів забезпечує 

інкапсуляцію стилів та функціоналу DOM-елементів за рахунок використання 

технології Shadow DOM, яка приховує структуру елемента на веб-сторінці та 

відокремлює його методи та змінні від глобального середовища, надаючи API 

для реагування на події та взаємодії з іншими елементами. 
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 Today, the use of information technology, including the latest, regardless of 

the field of knowledge, speak and write a lot. The introduction of a personal 

computer in the information sphere, the use of telecommunication communication 

facilities have identified a new stage in the development of information technology. 

It's hard for us to imagine at least one day in our work or everyday life without the 

mass of gadgets with a "friendly interface" that are firmly established in our lives. 

[1, p.313-314] 

 In the past, the role of medicine in the development of information 

technology was relatively not very large, however, since high-speed computing over 

large volumes of data and an increase in the proportion of medical research based on 

mathematical (computer) simulation became common in clinical practice, it became 

clear that IT capabilities are key factors in the field of medicine. 

 Today, many serious research and projects on IT implementation in medicine 

are being implemented in the world.[3, p.703-705] Significant funds are invested in 

informatization of health care. Converting digital data to knowledge, doctors can 

more reasonably apply them. 

 We are no longer surprised today with the possibility of using an electronic 

medical card, SMS-informing about the results of the analyzes provided in the 

laboratory with their subsequent review in the laboratory's information system, 

https://www.webcomponents.org/introduction#what-are-web-components
https://www.webcomponents.org/introduction#what-are-web-components
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remote fixation and transmission of physiological parameters, the possibility of 

computer simulation of complex biological processes, 3-D tissue modeling and 

organs, an objective assessment in solving problems of diagnosis, interpretation of 

data, prediction of the course of diseases and complications, monitoring of the course 

of diseases and planning of l the curative and diagnostic process, although two or 

three decades ago, we could have seemed like science fiction from a distant future. 

[2, p.848] 

Among the medical hardware and computer systems, robotics deserves special 

attention. Robot-mannequins, work-couriers, work-sanitizers - this is a reality. There 

are a large number of robots that perform extremely complex manipulations. For 

example, a self-assembling robot ARES for operations without a cut of the skin. The 

patient's swallowed individual functional units within the body are assembled into a 

controlled unit by which surgical intervention is performed. 

The Da Vinci surgical robot allows smallest holes in the skin to carry out the 

most complex operations on the internal organs. Sensitive manipulators accurately 

reproduce movements of the hands of a surgeon who sits behind the panel, while 

filtering shaking or accidental sharp movements. The medical sensation is Robotic 

Glove.[4,p.211-212] This gloves are equipped with sensors that can detect vibration, 

sound and temperature, it has an accelerometer and a sound system that signals the 

bodies that require immediate attention. The glove collects and transfers all 

information to the computer. 

AMIGO Medical Robot appeared in 2010 in the UK. The main specialization 

of the robot - operations for the treatment of arrhythmias of the heart. It helps to enter 

the catheter through the artery to the damaged areas of the heart muscle.[3, p.672] 

 According to the results of research conducted by medical organizations, the 

following positive trends have been identified in the implementation of information 

technology in practical health care: improving treatment attitudes (increased 

proportion of patients who are actively using domestic self-control); reduction of 

mortality among patients in comparison with routine medical care organization 

technology; improvement of quality of life, psychological and social condition of 
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patients; increasing the level of satisfaction with the quality of medical services; 

increasing awareness of patients about their illness; improvement of service 

quality.[3,p.789] 

  This year, IT technology market in health care has reached $ 80 billion and 

provides an average annual growth rate of 5% over the next 5 years. Undoubtedly, IT 

is a useful tool for improving the quality and effectiveness of health care. However, 

their use requires careful approach to the training of medical personnel, the 

organization of the structure of medical care and management of it. If we strive and 

work diligently in this direction, I think a lot of things that are still at the stages of 

development and testing in high-tech countries, have all the chances to become a 

reality in our everyday lives. 
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