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УДК 004.77  Інформаційні технології 

 

КОМП’ТЕРНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ETHERNET 

 

Легкобит В.В., 

Студент факультету  

комп'ютерно-інформаційних систем  

і програмної інженерії 

Науковий керівник: д.т.н., професор Паламар М.І. 

Тернопільський національний технічний університет  

імені Івана Пулюя 

м. Тернопіль, Україна 

Дослідження роботи серця людини – один з найважливіших напрямків 

сучасної медицини. Вивчення патологій, принцип їх виникнення та розробка 

методик лікування та профілактики серцевих захворювань – прямі задачі 

кардіології. Розв’язання цих задач неможливе без використання відповідного 

обладнання. В ході наукових досліджень кардіологи прийшли до висновку, що 

для більш повного дослідження патологій необхідний цілодобовий контроль за 

станом пацієнта, оскільки іноді неможливо реально оцінити стан хворого при 

тривалому перебуванні у стані спокою, оскільки ознаки патології проявляються 

лише за певних обставин – наприклад при фізичному чи емоційному 

навантаженні, а також при лікуванні кардіологічних хвороб з метою уточнення 

доз лікарських препаратів. Особливо важливо знати, що стало причиною 

порушень роботи серця у даний момент, а не через кілька годин, – тоді оцінка 

обставин може бути суб’єктивною. Саме тому розробка системи, яка дала б 

змогу здійснювати постійний моніторинг стану здоров’я пацієнта в режимі 

реального часу є актуальною задачею. 

В роботі запропоновано систему, яка здійснює постійний контроль за 

кардіологічними хворими з допомогою централізованої системи збору даних з 

палат кардіологічного відділення. Контроль за станом пацієнтів ведеться за 

допомогою терміналу чергового лікаря, у разі відхилення від норми, комп’ютер 

подасть сигнал тривоги та видасть з бази даних інформацію про людину, яка 

знаходиться в палаті. 
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Для реалізації такої системи пропонується використати технологію 

Ethernet, яка дасть можливість передавати дані електрокардіосигналу через 

протокол ТСР/ІР в режимі реального часу. Найнижчий рівень системи включає 

набір інтелектуальних фізіологічних датчиків. Другий рівень – це персональний 

сервер (смартфон чи домашній комп'ютер). Третій рівень включає мережу 

віддалених серверів охорони здоров'я і пов'язаних з ними послуг. 

Впровадження запропонованої комп’ютерної системи моніторингу є 

особливо важливим при контролі за спортсменами під час тренувань, хворими 

людьми, які потребують постійного нагляду, а також для наукових досліджень 

в області кардіології. 

____________________________________________________________________ 

УДК 004.91(93,94)    Інформаційні науки 

 

АРХІТЕКТУРА ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ ІВМ РС 

 

Периста К.Е., 

Студентка фізико-технічного факультету 

Дніпровського національного  

університету імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Поширення персональних комп'ютерів до кінця 70-х років призвело до 

деякого зниження попиту на великі ЕОМ і міні ЕОМ. Це стало предметом сер-

йозного занепокоєння фірми IBM (International Bussines Machines Corporation) - 

провідної компанії по виробництву великих ЕОМ, і в 1979 році фірма IBM ви-

рішила спробувати свої сили на ринку персональних комп'ютерів. 

Однак керівництво фірми недооцінило майбутню важливість цього ринку 

і розглядало створення комп'ютера усього лише як дрібний експеримент - щось 

подібне до однієї з десятків що проводилися у фірмі робіт зі створення нового 

обладнання. Щоб не витрачати на цей експеримент занадто багато грошей, ке-

рівництво фірми надало підрозділу, відповідальному за даний проект, небачену 

у фірмі волю. Зокрема, йому було дозволено не конструювати персональний 
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комп'ютер "з нуля", а використовувати блоки, виготовлені іншими фірмами. І 

цей підрозділ сповна використовував наданий шанс. 

У серпні 1981 року новий комп'ютер під назвою IBM PC був офіційно 

представлений публіці і незабаром після цього він придбав велику популярність 

у користувачів. Через один-два роки комп'ютер IBM PC зайняв провідне місце на 

ринку, витіснивши моделі 8-бітових комп'ютерів. Фактично IBM PC став станда-

ртом персонального комп'ютера. Зараз такі комп'ютери ( "сумісні з IBM PC") 

складають близько 90% усіх вироблених у світі персональних комп'ютерів. 

PC Звичайно, персональні комп'ютери IBM PC складаються з трьох час-

тин (блоків): 

системного блоку; 

клавіатури, що дозволяє вводити символи в комп'ютер; 

монітора (чи дисплея) - для зображення текстової і графічної інформації. 

Комп'ютери випускаються і в портативному варіанті - в "наколінного" 

(лептор) або "блокнотом" (ноутбук) виконанні. Тут системний блок, монітор і 

клавіатура вкладені в один корпус: системний блок захований під клавіатурою, 

а монітор зроблений як кришка до клавіатури. 

Хоча з цих частин комп'ютера системний блок виглядає найменш ефект-

но, саме він є в комп'ютері "головним". У ньому розташовуються всі основні 

вузли комп'ютера: 

електронні схеми, що керують роботою комп'ютера (мікропроцесор, опе-

ративна пам'ять, контролери пристрою і т.д.); 

блок живлення, що перетворить електроживлення мережі в постійний 

струм низької напруги, що подається на електронні схеми комп'ютера; 

накопичувачі (чи дисководи) для гнучких магнітних дисків, використову-

вані для читання і запису на гнучкі магнітні диски (дискети); 

накопичувач на магнітному диску, призначений для читання і запису на 

незнімний жорсткий магнітний диск (вінчестер). 

МІКРОПРОЦЕСОР. Найголовнішим елементом в комп'ютері, його "моз-

ком", є мікропроцесор невелика (у кілька сантиметрів) електронна схема, що 
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виконує всі обчислення і обробку інформації. Мікропроцесор вміє виробляти 

сотні різних операцій і робить це зі швидкістю в кілька десятків або навіть со-

тень мільйонів операцій в секунду. У комп'ютерах типу IBM PC 

використовуються мікропроцесори фірми Intel, а також сумісні з ними мікроп-

роцесори інших фірм (AMD, Cyrix, IBM і ін.). 

ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ. Наступним дуже важливим елементом ком-

п'ютера є оперативна пам'ять. Саме з неї процесор і співпроцесор беруть 

програми і вихідні дані для обробки, в неї вони записують отримані результати. 

Назва "оперативна" ця пам'ять одержала тому, що вона працює дуже швидко, 

так що процесору не доводиться чекати при читанні даних з пам'яті запису в 

пам'ять. Однак що містяться в ній дані зберігаються тільки поки комп'ютер 

включений, при виключенні комп'ютера вміст оперативної пам'яті стирається 

(за винятком, про які йдеться нижче). 

ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТИ. Для спрощення підключення пристроїв елект-

ронні схеми IBM PC складаються з декількох модулів електронних плат. На 

основній платі комп'ютера - системної, чи материнської, платі - звичайно роз-

ташовуються основний мікропроцесор, співпроцесор, оперативна пам'ять і 

шина. Схеми, керуючими зовнішніми пристроями комп'ютера (контролери або 

адаптери), знаходяться на окремих платах, що вставляються в уніфіковані ро-

з'єми (слоти) на материнській платі. Через ці рознімання контролери пристроїв 

підключаються безпосередньо до системної магістралі передачі даних у ком-

п'ютері шині. Таким чином, наявність вільних роз'ємів шини забезпечує 

можливість додавання до комп'ютера нових пристроїв. Щоб замінити один при-

стрій іншим (наприклад, застарілий адаптер монітора на новий), треба просто 

вийняти відповідну плату з роз'єму і вставити замість неї іншу. Дещо складніше 

здійснюється заміна самої материнської плати. 

БЛОК - СХЕМА. На блок-схемі контролер клавіатури звичайно знахо-

диться на системній платі, оскільки це спрощує виготовлення комп'ютера. Іноді 

на системній платі розміщаються і контролери інших пристроїв. 
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Деякі пристрої можуть підключатися і до паралельним, і до послідовних 

портів. Паралельні порти виконують введення і виведення з більшою швидкіс-

тю, ніж послідовні (за рахунок використання більшого числа проводів у кабелі). 

МІКРОПРОЦЕСОР. Мікропроцесор є "мозком" комп'ютера. Він здійснює 

виконання програм, що працюють на комп'ютері, і керує роботою інших при-

строїв комп'ютера. Швидкість його роботи багато в чому визначає швидкодія 

комп'ютера. У IBM PC використовуються мікропроцесори, розроблені фірмою 

Intel, а іноді - сумісні з ними мікропроцесори інших фірм. 

МОНІТОР. Монітор (дисплей) комп'ютера IBM PC призначений для ви-

ведення на екран текстової та графічної інформації. Монітори бувають 

кольоровими і монохромними. Вони можуть працювати в одному з двох режи-

мів: текстовому і графічному. 

ТЕКСТОВИЙ РЕЖИМ. У текстовому режимі екран монітора умовно роз-

бивається на окремі ділянки знакомісця, найчастіше на 25 рядків по 80 символів 

(знакомісць).  

ГРАФІЧНИЙ РЕЖИМ. Графічний режим монітора призначений для ви-

сновку на екран графіків, малюнків і т.д. Зрозуміло, в цьому режимі можна 

також виводити і текстову інформацію у вигляді різних написів, причому ці на-

писи можуть мати довільний шрифт, розмір букв і т.д. 

КЛАВИАТУРА. Клавіатура IBM PC призначена для введення в комп'ю-

тер інформації від користувача. 

Розташування латинських букв на клавіатурі IBM PC, як правило, таке ж, 

як на англійській друкарській машинці, а букв кирилиці - як на російській дру-

карській машинці. 

ВВЕДЕННЯ ПРОПИСНИХ І МАЛИХ ЛІТЕР. Для введення прописних 

букв і інших символів, що розташовуються на верхньому регістрі клавіатури, є 

клавіша Shift. Наприклад, щоб ввести малу літеру "d", треба натиснути клавішу, 

на якій зображено "D", а щоб ввести велику літеру "D", треба натиснути клаві-

шу Shift і, не відпускаючи її, натиснути на клавішу D. 
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Клавіша Caps Lock служить для фіксації режиму прописних букв. Це зру-

чно при введенні тексту з таких букв. Повторне натискання клавіші Caps Lock 

скасовує режим прописних літер. У режимі Caps Lock натискання клавіші Shift 

дає можливість уведення малих літер. Іноді клавіша Caps Lock використовуєть-

ся для інших цілей, наприклад для переключення на російський алфавіт. 

СПЕЦІАЛЬНІ Клавіші КЛАВІАТУРИ. Крім алфавітно-цифрових клавіш і 

клавіш зі знаками пунктуації, на клавіатурі мається велике число спеціальних 

клавіш. 

Клавіша Enter призначена для закінчення введення рядка. Наприклад, при 

введенні команд DOS уведення кожної команди повинен закінчуватися натис-

канням клавіші Enter. 

Клавіша BackSpace видаляє символ, що знаходиться ліворуч від курсору 

(, звичайно зображується миготливим символом, схожим на знак підкреслення). 

Клавіша Del (Delete-видалення) використовується для видалення симво-

лу, що знаходиться під курсором. 

Клавіша Inc (Insert-вставка) призначена для переключення між двома ре-

жимами введення символів: введення з розсуненням символів (вставка) і 

введення із заміщенням раніше набраних символів (заміна). 

За допомогою клавіші Esc (escape-тікати, рятуватися), як правило, вико-

ристовується для скасування якої-небудь дії, виходячи з режиму програми і т.д. 

Клавіша Tab (табуляція) при редагуванні текстів звичайно використову-

ється для переходу до наступної позиції табуляції. В інших програмах її 

значення може бути іншим: переключення між "віконцями" на екрані полями 

запиту і т.д. 

Функціональні клавіші F1-F12 (на деяких клавіатурах F1-F10) призначені 

для різних спеціальних дій. Їх дія визначається виконуваної програмою. 

Клавіші CTRL і ALT. На клавіатурі є спеціальні клавіші Ctrl і Alt. Як кла-

віша Shift, вони призначені для зміни значень інших клавіш. Клавіші Ctrl і Alt 

вводяться в комбінації з іншими клавішами, і програма, що виконується може 

особливим чином реагувати на такі комбінації клавіш. 
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Одним з методов диагностики функционального состояния печени являе-

тся сциниграфическое  исследование (СЦ) ретикуло-эндотелиальной системы 

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

с целью определения их формы, размеров и нарушений анатомо-

морфологической структуры при опухолях, циррозах, гепатитах и других забо-

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

визуализируется при использовании коллоидных частиц, как правило, мечен-

ных 99mTc. Коллоидные частицы фагоцитируются клетками Купфера, где и 

остаются в течение достаточно длительного  времени, что позволяет, как оце-

нить их пространственное распределение по данным статических исследований 

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

эмиссионную компьютерную томографию.  

При заболеваниях печени накопление и пространственное распределение 

радиофармпрепарата (РФП) в  печени изменяется. Нефункционирующие клетки 

РЭС и соответствующие области на сцинтифото не визуализируются, напри-

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

В клинической практике пространственного распределения РФП в печени 

оценивается по критериям [3, 4]: 

- характер распределения РФП:  равномерный, диффузный или неравно-

мерный, очаговый (присутствуют участки со сниженным накоплением 

препарата);  

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

лизация;  величина (крупноочаговое, мелкоочаговое) [3, 4]. 

Однако, при проведении мониторинговых исследований, в случае необ-

ходимости количественного сравнения пространственной неоднородности 

распределения РФП в печени на различных этапах лечения данные критерии 

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

ратурные данные, посвященные данной проблеме, практически отсутствуют.  
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В связи с этим целью данной работы является разработка алгоритма 

интегральной оценки пространственного распределения (неоднородности) 

РФП в печени при проведении сцинтиграфических исследований РЭС. 

Алгоритм оценки ПН распределения РФП в печени 

В данной работе для определения понятия ПН поля будем придержи-

ваться следующей характеристики неоднородности поля [5]: 

пространственная неоднородность характеризуется количеством областей в 

зоне интереса, их геометрическими размерами и амплитудой выше заданно-

го уровня. Области с относительно равномерным распределением поля или 

области несвязности (для сегментированного изображения) будем называть 

«паттернами».  

Алгоритм оценки ПН распределения РФП сводится к следующим ша-

гам: 

1. Нормирование изображения печени (А) и инвертирование изображения 

(поскольку анализируются участки сниженного накопления РФП): 

)min()max(

)min(

AA

AA
An




 ,  nAA 10  

2. Задание уровней дискретизации L и S. 

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

где L – шаг уровня бинаризации изображения, S – минимальная 

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

где A – минимальный перепад СРС между двумя соседними пикселя-

ми по всему пространству зоны интереса печени. Smin, S>>s, s –

площадь пикселя изображения. 

3. Бинаризация изображения по уровню  

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



14 
 

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

каждого диапазона  Sj+S ( n
S

S
j 


 0,..,2,1 ). 

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

6. Расчет параметра неоднородности: 

 
2

1
2

0 0

1
( ) ( ) 0,5 ( ) 2

Sj Sj

j L j L j

i LL

S S
S N S N U S

N S S

 

 



    
         
     

 , 

где NL - общее количество паттернов при заданном уровне бинаризации 

L. 

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

паттернов Sj. Для характеристики неоднородности  распределения РФП од-

ним числовым значением было предложено рассчитывать интегральный 

параметр неоднородности: 

1

( )
n

i

i

S S




     (1) 

Клинические исследования 

Для клинической апробации предложенного способа оценки ПН рас-

пределения РФП в печени было проанализировано 28 изображений с РФП 

99mTc-коллоид (99mTc-технефит) пациентов с различной патологией РЄС и 

различной степени поражения паренхимы. В качестве критерия сравнения 

ПН с (1) была использована мера энтропии по Шеннону изображения печени 

A0. 

Результаты анализа представлены на рис. 1. Данные показывают дос-

таточно высокую корреляционную зависимость между двумя критериями 

неоднородности (коэффициент корреляции, без учета результатов двух па-

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

резкого отклонения некоторых значений от линии регрессии изображения 

экспертным путем были ранжированы по степени неоднородности. После 

сопоставления количественных данных и экспертной оценки было установ-
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лено, что отклонения связаны с грубыми крупноочаговыми изменениями пе-

чени с изменением ее формы (рис. 2). 

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

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

одинаковую значимость. В случаях, когда отмечаются грубые нарушения 

функционального состояния паренхимы печени, параметр  дает более аде-

кватные результаты расчета. 

 

 

Рис. 1. Взаимное изменение энтропии и интегрального параметра ПН  

изображений печени по данным ретикулосцинтиграфии 

 

E=0,16; =0,78 10-3 

 

E=0,27; =0,97 10-3 

 

E=0,25; =1,36 10-3 

а б в 

Рис. 2 Сравнение экспертной и количественной оценки ПН распреде-

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

нием формы печени 

 

Выводы 

1. Разработан новый критерий пространственной неоднородности 

распределения РФП в печени по данным ретикулосцинтиграфии. 

2. При умеренных изменения формы печени энтропия распределе-

ния РФП в печени и разработанный критерий неоднородности имеют 

одинаковую значимость. При грубых изменения функционального состояния 

паренхимы печени интегральный параметр неоднородности дает более адек-

ватные результаты, чем энтропия. 

3. Разработанный критерий ПН распределения РФП в печени может 

бать использован при мониторинговых исследованиях пациентов. 
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Науково-технічний рівень  розвитку точних інформаційних систем під-

вищення вірогідності інформації передбачає реалізацію принципу 

інваріантності параметрів систем відносно зовнішніх факторів, які впливають 

на точність перетворення сигналів.  Проведений аналіз існуючих математичних 

моделей вимірювального перетворення в структурі інформаційна вимірюваль-

них систем із зворотним зв’язком показує, що точне диференціювання 

точкового значення ряду перетворень інформаційного сигналу за параметрами 

фізичної моделі досі залишається остаточно нерозв’язаною проблемою [1, c.23]. 

Метою дослідження є визначення аналітичних методів для створення ре-

альної математичної інформаційно-перетворювальної системи (ІПС), яка б 

враховувала похибки операцій перетворення інформаційного сигналу під впли-

вом дестабілізуючих систему факторів – відносної мультиплікативної похибки 

  перетворення інформаційного сигналу та абсолютної адитивної похибки ay .  

Модель інформаційно-перетворювальної системи набуває вигляду: 

aa yx
k

k
yxy 











)1(1

)1(
),,( .      
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 Абсолютна величина адитивної похибки може бути визначена через фун-

кції відносної чутливості (якщо вони відомі) та кінцеве значення 

інформаційного сигналу   

yy yy
ka  )](1[ )()(

 . 

 Скореговане на величину адитивної похибки кінцеве значення інформа-

ційного сигналу дорівнює   

yyyy yy
ka  )( )()(

0  . 

Похибки перетворення інформаційного сигналу в системі зі зворотним 

зв’язком визначаються як стохастичні функції впливу випадкових об’єктивних 

факторів  [2, c.48].  Новий вид моделі, в яку трансформувалася відома модель, є 

інваріантною відносно вказаних похибок. Отже, існує фундаментальна власти-

вість залежності алгебраїчної суми функцій відносної чутливості в 

диференціальній формі відносно операторів перетворення інформаційних сиг-

налів - вона відрізняється від інваріанта на величину відносної адитивної 

похибки. Це дає змогу створити скореговану модель більш точного перетво-

рення інформаційного сигналу. Завершенням удосконалення математичної 

моделі інваріантності систем перетворення інформації за допомогою запропо-

нованих функцій чутливості передбачається вивчення впливу на достовірність 

одержаного результату таких факторів, які можна визначити аналітично і вра-

хувати в алгоритмі перетворення, що дозволить в подальшому цій алгоритм 

спростити. Це відкриває хороші перспективи фізичної реалізації запропонова-

ної моделі та її практичного впровадження [3,c.56]. 

Література: 

1. Голубцов П.В., Старикова О.В. Редукция параметрически заданных ин-

вариантных измерительных систем //Вестник Московского университета. Серия 

3. Физика. Астрономия. – 2001. – №6. – С. 23–27. 

2. Водотовка В.И. Модель инвариантного измерительного преобразова-

ния. /Cб. Измерительная и вычислительная техника в технологических 

процессах. – Хмельницкий: ТУП, 1995. – С.140. 



19 
 

3. Водотовка В.І. Метод підвищення точності вимірювального підсилення 

сигналів /В.І.Водотовка, Ф.М.Репа// Вимірювальна та обчислювальна техніка у 

технологічних процесах. –2010.-№1. – С. 53–57. 

____________________________________________________________________ 

УДК 51-74 Інформаційні технології 

 

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

Браславський В.А.,  

студент технічного факультету 

Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Практика свідчить: найкращий засіб для визначення властивостей об’єкта 

натурний експеримент, тобто дослідження властивостей і поведінки самого 

об’єкта в потрібних умовах. Справа в тому, що при проектуванні неможливо 

врахувати багато чинників, розрахунок ведеться за усередненими довідковими 

даними, використовуються нові, недостатньо перевірені елементи, Змінюються 

умови зовнішнього середовища і багато іншого. Тому натурний експеримент - 

необхідна ланка дослідження. Неточність розрахунків компенсується збільшен-

ням обсягу натурних експериментів, створенням ряду дослідних зразків і 

«доведенням» вироби до потрібного стану. 

Промисловий ризик визначається як можливість виникнення аварії, за 

умови реалізації зовнішніх і внутрішніх небезпек, причому ці небезпеки 

мoжуть розглядатися як невиявлені загрози, так і проявлені інциденти. 

Тобто, в даному розгляді ризик - це не подія (інцидент, аварія), а тільки 

міра можливості прояву аварійного негативу, причому категорія «ризик» жод-

ним чином не пов’язана з категорією наслідків аварії. 

Промисловий ризик схожим з відомою по стандартам категорією небез-

пеки аварії. Тому тут і далі ми будемо в якості головної ризик-метрики 

розглядати саме небезпеку аварії . 
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Стандарти передбачають, що перед проведенням процедур ідентифікації 

та аналізу ризику необхідно визначити контекст, тобто оконтурити периметр 

об’єкта наукового дослідження. Зробимо це. 

Отже, ми розглядаємо небезпечний виробничий об’єкт, як кібернетичну 

систему, яка функціонує в умовах чотирьох типів: 

 природного оточення ; 

 проявів власної внутрішнього середовища; 

 соціального контексту в широкому сенсі ; 

 керуючих впливів з боку системи управління. 

На даному етапі наукового дослідження пропонується статична експрес-

методика, призначена для зовнішнього ескізного (швидкого) аудиту небезпеч-

них виробничих об’єктів з боку експертного співтовариства. Самі підприємства, 

як показує досвід, не в змозі оцінювати свої ризики адекватно, схильні до зани-

ження ризиків. 

Методика ґрунтується на наукових теоріях аналізу ієрархій і методах теорії 

нечітких множин та м’яких обчислень. Вихідною базою для оцінки небезпеки 

аварії  виступають різнорідні фактори, які можуть бути представлені в трьох фо-

рматах: 

 кількісному (пряме вимірювання); 

 якісному (експертна оцінка), по 5 градаціях (дуже низький рівень,  ни-

зький рівень, середній рівень, високий рівень, дуже високий рівень); 

 признаковому (немає або 1 або 0). 

Література: 

1. Проблемы предметной области. Информатика. Математические модели 

[Електронний ресурс] / Дистанционная сессия для педагогических работников 

вісшей категории. - Режим доступу : 

http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_1_1/inf/inf_mat_mod.html. 

2. Моделі аналізу та оцінювання ризиків [Електронний ресурс] / Навчаль-

ні матеріали онлайн. - Режим доступу : 

https://pidruchniki.com/72421/ekologiya/modeli_analizu_otsinyuvannya_rizikiv 
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БЕЗРЕАГЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНОЙ ОЧИСТКИ  

ВОДНЫХ СРЕД ОТ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПРИМЕСЕЙ 

 

Гаращенко А.В., Гаращенко В.И., Орленко В.Ф. 

Национальный университет водного хозяйства  

и природопользования,  

г.Ровно, Украина 

 Для тонкой очистки жидких сред от ферромагнитных примесей исполь-

зуют перспективный метод осаждения примесей в намагниченной пористой 

ферромагнитной фильтрующей загрузке [1, с.2]. Предлагаемый метод экологи-

чески чистый, так как не используются химические реагенты, высокоскорост-

ной - скорость фильтруемой жидкой среды составляет 200-300 м/ч, а при 

фильтровании сильноконцентрированых суспензий - до 1000 м/ч. Метод позво-

ляет очищать жидкие среды с температурой до 500ºС и осаждать примеси 

размерами 0,01-10 мкм [2, с.118]. В качестве ферромагнитных фильтрующих 

загрузок используют ферромагнитные шары, стальную дробь, стержни, перфо-

рированные пластины, гранулы стружки из специальных сталей [3, с.184]. При 

очистке агрессивных химических сред фильтрующие загрузки покрывают ан-

тикоррозионным защитным слоем, либо изготавливают из специального анти-

коррозионного сплава [3, с.185] 

Исследованиями установлено, что дисперсные примеси продуктов корро-

зии обладают ферромагнитными свойствами, что позволяет для их удаления 

использовать энергоэффективные магнитные фильтры с ферромагнитной филь-

трующей загрузкой, в объеме которой создается магнитное поле с высокой 

степенью неоднородности. Создаваемые магнитные силы захвата примесей 

значительно превосходят силы захвата в традиционных фильтрующих загруз-

ках, при этом скорость фильтрования возрастает в 5-10 раз. В точках контакта 

намагниченных феррогранул создается магнитное поле с градиентом 1·10
12

 – 

1·10
14

 А
2
/м

3
. Такая технология позволяет эффективно очищать жидкие, газооб-

разные среды с температурой до 500ºС. 
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 Для эффективной магнитной очистки необходимо выполнение условия 

[2, с.120]: 

Fм>Fс ,                                                  (1) 

где Fм – сила магнитного осаждения; Fс – сила сопротивления водной среды 

(сила Стокса).  

Другие силы (сила тяжести, выталкивающая, инерциальная сила) для ча-

стиц, размеры которых составляют ~ 5–10 мкм, на несколько порядков меньше 

по сравнению с магнитной силой осаждения. На основе теоретических расчетов 

сил Fм и Fс условие (1) запишется: 

1
)(

1033,1 7




 

чч

Т

КVVd

HgradHW




,                               (2) 

где χт – магнитная восприимчивость частицы; η – динамическая вязкость вод-

ной среды; V, Vч – скорости воды и частицы; Кч – динамический коэффициент 

формы частицы; d – диаметр частицы; W – объем частицы; Н – напряженность 

внешнего магнитного поля; gradH – градиент магнитного поля. 

В технологии магнитной очистки возникает задача разработки и использо-

вания ферромагнитной полиградиентной загрузки, плотность упаковки которой 

можно было бы изменять в широком диапазоне в зависимости от среды, подле-

жащей очистке (слабо или сильноконцентрированой), и от требований, 

предъявляемых к качеству очистки среды.  

 Для магнитной очистки предложена новая ферромагнитная перфориро-

ванная полиградиентная пластинчатая загрузка [4, с.2]. Основными элементами 

такой загрузки являются пластины с гранеными отверстиями, которые образо-

ваны штамповкой с использованием матрицы (рис. 1, 2). При изготовлении 

пластин, в отверстиях образуются плоские грани и в зависимости от формы 

матрицы (трех, четырех, пяти или шестигранной формы) образуется соответ-

ствующее количество треугольноподобных лепестков (рис. 2). 
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Рис.1. Схема пласти-

нчатой 

перфорированной за-

грузки 

 
 

 

Рис.2. Схема образова-

ния граней в 

перфорированных плас-

тинах 

 

 

Рис.3. Зоны (А, В, С) высокой 

неоднородности магнитного по-

ля (HgradH) в перфорированной 

загрузке 

 Используя геометрию размещения пластин (рис. 2, 3) находим величину 

плотности Щ упаковки пластин: 

               




sin



n
cosrh

h
Щ ,                                         (3) 

где r = d/2 - радиус описанной окружности; d - диаметр описанной окружности; h 

- толщина пластины; n - количество граней отверстия; γ - угол наклона граней. 

 Угол наклона граней γ из (1) определяем как: 

                                     

n
rЩ

Щh




cos

)1(
arcsin




 .                                          (4) 

 Пластинчатая перфорированная загрузка позволяет путем изменения гео-

метрических параметров h, d, α, γ (рис.3), устанавливать необходимую 

величину плотности Щ и плотность n контактов граней со смежными пласти-

нами, которые обеспечивают необходимый уровень очистки жидкой среды от 

ферромагнитных примесей.  

 Изменяя параметры пластин n, d, α, h при γ = π/2 величина плотности Щ 

изменяется в широком диапазоне от 0,28 до 0,93. Расчеты показывают, что для 

тонкой очистки водной среды величину d при изготовлении пластинчатой 

загрузки необходимо устанавливать в пределах 2...4 мм, а величину h - 4...6 мм. 

 Величина плотности Щ при d = 2-4мм и h = 4-6мм достигает 0,8-0,9. При 

очистке сильноконцентрированных водных сред (суспензий), как показали ре-

зультаты опытов, плотность упаковки рационально устанавливать 0,1-0,4, 
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соответственно величины n, d, γ, h устанавливаются таким образом, что вели-

чина плотности Щ соответствует указанному диапазону. 

 На величину Щ существенно влияет угол наклона γ граней отверстий 

пластин загрузки. При n = 3, h = 2 мм, d = 6 мм и изменении γ от 5 до 90º, вели-

чина Щ изменяется от 0,94 до 0,57. 

 Для исследования магнитно-сорбционных свойств пластинчатой 

перфорированной загрузки использовали водный раствор магнетита. Цилин-

дрическую колонку экспериментальной установки заполняли пластинчатой 

загрузкой плотностью 0,112, внешнее магнитное поле создавали секционным 

соленоидом. Высоту слоя намагниченной загрузки изменяли от 0,1 до 0,45м 

(рис.4а). Напряженность Н внешнего магнитного поля устанавливали - 52 кА/м, 

скорость фильтрования - 100 м/ч. Из рис. 4б видно, что при L = 0,2 м коэффи-

циент осаждения ψ достигает величины 0,82, и при увеличении величины L до 

0,45 м коэффициент ψ практически не изменяется. 

              

     а)                                                                 б) 

Рис.4. Зависимость концентрации железа (а) и коэффициента очистки (б) от 

длины слоя намагниченной пластинчатой загрузки (водный раствор магнетита): 

Щ = 0,112, V = 100 м/ч, Н = 52 кА/м.  

(●, ○ - концентрация железа до и после очистки) 

Выводы.  Пластинчатая перфорированная загрузка магнитных фильтров 

с  исследованными параметрами может эффективно использоваться для  очист-

ки технологических, сточных водных сред предприятий тепловой, атомной 

энергетики и металлургии от ферромагнитных примесей. Установлены зависи-

мости влияния концентрации примесей железа на коэффициент осаждения, 
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длину слоя намагниченной пластинчатой загрузки.  
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Лимаренко А.О., 
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Національного університету харчових технологій 
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м. Київ, Україна 

Вступ. Стабільність та успішна робота підприємства з виробництва 

мoлочних продуктів визначається сукупністю факторів, одним із яких є здат-

ність задовольняти потреби споживачів якісною та безпечною продукцією. 

Найбільш прийнятною формою управління безпечністю є система заснована на 

принципах НАССР. Морозиво дуже популярний продукт,  який вживають май-

же усі споживачі. Тому потрібно виробити принципово новий продукт, який 
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буде мати сприятливу дію на організм та не впливатиме на споживчу спромож-

ність людини. 

Об’єкти та методи. Об’єктом дослідження було обрано технологію ви-

робництва безлактозного морозива, методики аналізування небезпечних 

факторів, визначення критичних контрольних точок, встановлення запобіжних 

заходів і коригувальних дій.  

Результати та обговорення. У даний час проблема лактозної недостат-

ності є однією з найбільш поширених і відзначається практично у половини 

дорослого населення земної кулі. Через недостатність ферменту лактази в ки-

шечнику травна система такого населення  не в змозі засвоювати лактозу. Тому 

виникає необхідність у створенні продуктів нового покоління, які б мали пока-

зники якості, що відповідають вимогам нормативної документації, та були 

корисними для організму людини. 

Проаналізувавши технічні вимоги  країн ЄС до вмісту лактози в безлакто-

зному морозиві було визначено, що вміст лактози повинен бути ≤0,01%. 

Для виготовлення безлактозного морозива було використано ферментний 

препарат NOLA™ Fit 5500 (новий високоочищений і стандартизований рідкий 

біфідобактеріум біфідум β-галактозидаза) у кількості 0,20 мл ферменту на 100 г 

суміші морозива [1, с. 2].  

Впровадження система НАССР («Hazard Analysis and Critical Control 

Point»), заснованої на запобіганні небезпек дозволяє гарантувати виробництво 

безпечних для споживача харчових продуктів і одночасно підвищувати їх кон-

курентоспроможність на ринку збуту. Система HACCP дозволяє 

ідентифікувати конкретні види небезпечних факторів і встановити заходи щодо 

їхнього контролювання для гарантування безпечності харчових продуктів про-

тягом усього ланцюга його виробництва і реалізації   [2, с. 12].  

У результаті проведення аналізу кожного етапу технологічного процесу 

виробництва безлактозного морозива визначено ймовірність виникнення небез-

пек, що впливають нa  якість і безпечність готового продукту. Використовуючи 

«дерево прийняття рішень» було поставлено запитання до кожного параметру 
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та кожного етапу технологічного процесу виробництва безлактозного морозива 

та ідентифіковано можливі небезпеки хімічного (підвищений вміст гормональ-

них препаратів, антибіотиків, кислотність тoщo), біологічного (бактеріальне 

обсіменіння, кількість соматичних клітин) та фізичного (метaлoмaгнітні доміш-

ки, наявність піску, стороні предмети) походження.   

За результатами аналізу небезпечних факторів і застосування алгоритмів 

визначення критичних контрольних точок (ККТ) рекомендовано здійснювати 

управління та ефективний контроль  ККТ на наступному технологічному етапі 

виробництва: пастеризація суміші морозива.  

Для того щоб запобігти виявленню можливих  небезпек, встановлено за-

ходи керування щодо їх попередження: дотримання чітких технологічних 

інструкцій щодо контролювання оптимальних параметрів (температура та три-

валость) на етапі пастеризації, аналіз  термограми, контроль етапу підготовки 

суміші морозива, контролювання показників безпеки та якості, контроль робо-

ти працівників.  

Висновки. Розроблення системи управління безпечністю НАССР у виро-

бництво безлактозного морозива  забезпечує  випуск безпечної продукції  для 

групи населення, які мають непереносимість лактози.  

Впровадження системи управління безпечністю НАССР у виробництво 

безлактозного морозива та її ефективне функціонування дозволить досягти за-

безпечення випуску безпечної продукції та задоволення потреб споживачів, що 

на сьогодні є головною складовою виробництва будь-якого харчового продукту. 
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ВПЛИВ БІОЦИДНОГО ОБРОБЛЕННЯ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ  
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І.А. Мартиросян 

Одеська національна академія харчових технологій  

О.В. Пахолюк 

Луцький національний технічний університет  

В умовах жорсткої конкуренції на ринку текстильної продукції в Україні, 

особлива увага приділяється проблемі підвищення зносостійкості текстильних 

та трикотажних полотен, оброблених біоцидними препаратами, із вмістом це-

люлозовмісних волокон, від негативної дії волокно-руйнуючих і патогенних 

мікроорганізмів. 

Як відомо, роботи, присвячені фізико-хімічним основам розробки та вдо-

сконалення способів біоцидного оброблення одягових текстильних матеріалів, 

як правило, мають суто технологічний характер. При цьому про ефективність 

оброблення, зазвичай судять за досить обмеженою кількістю показників, хоча 

багато обробних препаратів характеризуються багатофункціональними власти-

востями [1,2]. З іншого боку, всебічна оцінка властивостей таких матеріалів, 

залежить від багатьох чинників: виду біоцидного препарату та субстрату, виду 

та способу обробки, конкретних умов їх подальшої експлуатації та ін. При роз-

робці технології біоцидної обробки текстильних одягових матеріалів необхідно 

оцінювати не тільки їх якість, але й економічну й екологічну доцільність проце-

су оброблення [3,4].  

Сьогодні в текстильному виробництві здійснюється активна пошукова 

робота нових обробних біоцидних препаратів на основі синтетичних аналогів 

природних, органічних сполук, виділених із рослинної сировини. Це дозволить 

вирішити одну з основних проблем заключного оброблення – надання необхід-

ної біостійкості целюлозовмісним текстильним матеріалам, забезпечуючи при 

цьому їх екологічну безпечність [5]. Тому пошук шляхів підвищення біостійко-
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сті та зносостійкості целюлозовмісних текстильних матеріалів при найбільш 

ефективному використанні наявних у країні сировинних ресурсів є одним із ос-

новних завдань, які постають сьогодні перед текстильною промисловістю. 

У даній роботі нами проведено дослідження можливості застосування для 

завершального оброблення нових біоцидних препаратів одягових целюлозовмі-

сних текстильних матеріалах та оцінка змін деяких механічних та фізичних 

властивостей від негативної дії волокно-руйнуючих і патогенних мікроорганіз-

мів цих полотен у результаті оброблення новими препаратами.  

З метою апробації нових видів біоцидних препаратів, доцільно вивчити їх 

вплив на зміну тих властивостей одягових текстильних матеріалів, які визнача-

ють зносостійкість і формостійкість виробів із цих полотен.  

Об’єктами дослідження при вирішенні поставлених завдань були обрані 

близькі за будовою бавовняна та бавовняно-поліефірні тканини.  

Для захисту целюлозовмісних текстильних матеріалів і виробів одягового 

призначення від негативної дії волокно-руйнуючих і патогенних мікроорганіз-

мів нами були обрані нові біоцидні препарати, які успішно застосовуються для 

антимікробного захисту в інших галузях промисловості, а саме: 

– етилтіосульфанілат (ЕТС) – етиловий біоцид; 

– алілтіосульфанілат  (АТС) – аліловий біоцид;  

– метилтіосульфанілат  (МТС) – метиловий біоцид. 

Результати досліджень показують, що оброблення новими біоцидними 

препаратами практично не впливає на зміну лінійних розмірів досліджуваних 

текстильних матеріалів, що забезпечує заплановану формостійкість готових ви-

робів. Дослідження міцності оброблених досліджуваних одягових тканин після 

біоцидного оброблення показало незначне підвищення розривального наванта-

ження за основою і за утком. Це можна пояснити тим, що при обробленні 

досліджуваними біоцидними препаратами в результаті модифікації відбуваєть-

ся підвищення взаємної рухомості макромолекул целюлози, тому підвищується 

можливість перерозподілу навантаження всередині волокна і розривне зусилля 

припадає на більшу кількість структурних елементів. Винятком є четвертий 
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зразок – бавовняно-поліефірна тканина, з вмістом волокон 20/80, в якої розри-

вальне навантаження за утоком, знаходиться на межі стандартного значення. 

Такий низький показник розривального навантаження за утком, пояснюється 

волокнистим складом текстильного матеріалу, який має більш рихлу структуру 

і менший ступінь скручування. 

Аналіз даних засвідчив, що в результаті оброблення досліджуваних поло-

тен новими видами біоцид них препаратів не відбувається погіршення стійкості 

досліджуваних текстильних матеріалів до стирання по площині, а отже не спо-

стерігається погіршення і їх механічних властивостей. Ця закономірність 

зберігається на чотирьох варіантах досліджуваних полотен.  

З метою вивчення впливу біоцидного оброблення одягових целюлозо-

вмісних текстильних матеріалів на зміну їх гігієнічних властивостей нами було 

визначено вплив даного оброблення на зміну повітропроникності, гігроскопіч-

ності, капілярності та водо тривкості, які оцінювалися за стандартною 

методикою. За результатами досліджень встановлено, що біоцидне оброблення 

досліджуваних текстильних матеріалів новими препаратами, на зміну показників 

повітропроникності та водотривкості суттєво не впливає. Різниця у порівнянні з 

зразками до оброблення незначна, - коефіцієнт повітропроникності целюлозо-

вмісних текстильних матеріалів, оброблених запропонованими біоцидними 

препаратами, відповідає нормативним вимогам для даної групи тканин. 

Також аналіз гігієнічних властивостей досліджуваних тканин, показав 

підвищення капілярності чистобавовняної тканини, від 9% до 12%, в середнь-

ому, після оброблення біоцидними препаратами. Капілярність залежить від 

густини розташування волокон і пряжі у полотні і ступеня змочування рідиною 

поверхні текстильного матеріалу, а при механічних впливах та пранні, відбу-

вається покращення змочуваності матеріалу, а відповідно і збільшення 

капілярності. Також, необхідно відмітити, що досліджувані тканини володіють 

дещо нижчою гігроскопічністю, ніж передбачено нормативними документами, і 

в процесі оброблення, вона залишається стабільною. На нашу думку, це обумо-
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влено особливостями волокнистого складу досліджуваних текстильних ма-

теріалів та технологією їх фарбування та оздоблення. 

Таким чином, надання целюлозовмісним текстильним матеріалам під час 

завершального оброблення біоцидних властивостей препаратами ЕТС, АТС та 

МТС не призводить до  погіршенням фізико-механічних та гігієнічних власти-

востей досліджуваних тканин.  
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В роботі розглядається постановка задач динамічної поведінки  підкріп-

леної конічної оболонки еліптичного перерізу при дії на неї розподіленого 

навантаження. Рівняння серединної поверхні гладкої конічної оболонки в пара-

метричному вигляді задаються згідно співвідношень: 

                                         
21

1 cos xxkX  ,                                                     (1) 

                             
21 sin xxY  ,            

1

2 xkZ  , 

де ZYX ,, – декартова система координат; 
21, xx – координати на серединній 

поверхні оболонки; bak /1  , bck /2  ; ba,  − параметри еліптичності основи 

конуса; c - висота конуса. 

Рівняння (1) визначають коефіцієнти першої та другої квадратичної фор-

ми серединної поверхні оболонки, що розглядається, згідно формул  
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При цьому, згідно (1),  

                
2

2

22222

111 sincos kxxka  ;          )cossin()( 22222

1

21

22 xxkxa  ; 

                
22

1

1

12 2sin)1(5,0 xkxa  ;          gxkkbbb /)(,0,0 21

21221211  , 

де g – фундаментальний визначник метричного тензора, що визначається 

2

112211 aaag  . 

Для опису динамічної поведінки конічних оболонок приймається ліній-

ний варіант уточненої теорії тонких оболонок в рамках моделі С.П. Тимошенка 

[1, с. 149-157; 2, с. 80-87]. Закон розподілення переміщень по товщині оболонки 

приймається у вигляді 

),,(),,( 21

1

21

11 txxztxxuu z  ,                              (3) 

),,(),,( 21

2

21

22 txxztxxuu z  , 

),,( 21

33 txxuu z  ; 

),,(),,( 2112111 txxztxxuu z                                   (4) 

),,(),,( 2122122 txxztxxuu z  . 

У співвідношеннях (3), (4) величини з нижніми індексами відповідають 

коваріантним компонентам узагальненого вектора переміщень серединної по-

верхні оболонки ),,,,( 213211 uuuU  , а величини з верхніми індексами – 

контрваріантним компонентам узагальненого вектора переміщень 

),,,,( 213211 uuuU  [2, с. 81]. 

Повздовжнє i -те ребро розглядається як одновимірна система, яка харак-

теризується лінією центра ваги поперечного перерізу ребра. Рівняння лінії 

центра ваги поперечного перерізу i -го повздовжнього ребра в параметричному 
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вигляді задаються як частковий випадок співвідношень (1) при фіксованому 

значенні змінної 2x , тобто 

                                                 
21

1 cos ii xxkx  ,                                              (5) 

21 cos ii xxy  ,        
1

2xkzi  . 

Згідно рівнянь (2) маємо 

2

2

22222

111 )(sin)(cos kxxka iii  . 

Для опису динамічної поведінки i -го повздовжнього ребра приймається 

лінійний варіант теорії стержнів в рамках моделі С.П. Тимошенка [1, с. 170-

175]. Тобто, лінія центра ваги поперечного перерізу i -го ребра характеризуєть-

ся двома векторами: 

),,,,( 213211 iiiiii uuuU      та       ),,,,( 213211

iiiii
uuuU i  . 

В подальшому покладається, що ребро жорстко з’єднане з оболонкою. 

При цьому, умови контакту i -те ребро – оболонка мають вигляд [1, с. 176-179].  
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2

iii xxx   . 

В співвідношеннях (6), (7) )(5,0 pii hhh  , pih  - висота i -го ребра; знаки 

« » відповідають випадкам зовнішнього та внутрішнього підкріплень 

вiдповідно.  
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Для виведення рівнянь коливань конічних оболонок застосовується варі-

аційний принцип Гамільтона – Остроградського 
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де i ,0  – потенціальна енергія гладкої оболонки та i -го ребра, iK ,0  

– відповідні кінетичні енергії; A  – робота зовнішніх сил.  

Після стандартних перетворень в функціоналі (7) отримаємо дві групи  

рівнянь коливань вихідної неоднорідної конструкції в загальному вигляді:  

− рівняння коливань власно гладкої конічної оболонки 
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В формулах (8) індексами 1, 2 позначені змінні по координатам  
21, xx :  

21

3

21 ,,,, uuu  – контрваріантні компоненти узагальненого вектора перемі-

щень серединної поверхні оболонки; 
ijiij MTT ,, 3

– контрваріантні компоненти 

тензорів зусиль та моментів; 
ii mPP ,, 3  – компоненти зусиль на поверхні оболо-

нки; i – контрваріантна похідна;  – густина матеріалу оболонки; h – товщина 

оболонки; 12/3hI  ; j1  − символ Кронекера. 

В формулах (9) 21321 ,,,,
iiiii

uuu   - контраваріантні компоненти узагальне-

ного вектора переміщень лінії центра ваги поперечного перерізу i -го ребра; 
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j

i

j

i MT 11 ,  - контраваріантні компоненти тензорів зусиль – моментів для i -го ре-

бра; i - густина матеріалу i -го ребра; ii IF ,  - геометричні параметри. В 

формулах (9) позначення типу i

j

i

j MT ][,][ 22
 відповідають сумарній дії величин 

зусиль гладкої оболонки на i -й дискретний елемент. 

До рівнянь коливань неоднорідної підкріпленої оболонки (8), (9) дода-

ються відповідні граничні та початкові умови, які випливають з варіаційного 

принципу стаціонарності (7).  

Література: 

1. Головко К.Г., Луговой П.З., Мейш В.Ф. Динамика неоднородных обо-

лочек при нестационарных нагрузках / под ред. Акад. НАН Украины А.Н. Гузя. 

– К.: Изд. – полиграф. центр «Киевский ун-т», 2012. – 541 с. 

2. Теория оболочек с учетом поперечного сдвига / под. ред. 

К.З. Галимова. – Казань: Изд-во Казанского ун- та, 1977. – 212 с. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

Т.А.Деревянко,  

доцент кафедри організації  авіаційних перевезень  

Національного авіаційного університету, 

К.Т. Мухіна(Перебийніс),  

студентка Факультету транспортних технологій  

Національного авіаційного університету, 

Глобалізація економіки світу не тільки сприяє розвитку виробництв та 

руху робочої сили, але й транспортного сполучення між регіонами світу. Ринок 

транспортних послуг щорічно зростає, навіть в умовах окремих кризових явищ, 

тому роль транспортування в економічних зв’язках всередині країни та на між-

народному рівні постійно збільшується.  

За результатами аналізу Національного інституту стратегічних дослі-
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джень відомо, що дві третини міжнародних перевезень вантажів здійснюється 

за участю двох і більше видів транспорту у змішаному сполученні, що актуалі-

зує тему дослідження [1]. 

Метою роботи є аналіз стану мультимодальних перевезень в Україні та 

визначення перспектив їх розвитку.  

Як зазначено у Національної транспортної стратегії України на період до 

2030 р. [2], «транспортна система України має низький рівень розвитку транс-

портно-логістичних технологій та об’єктів мультимодальних перевезень, що 

знижує її конкурентоспроможність та обмежує вихід української продукції на 

світовий транспортний ринок. Високі витрати на транспортування становлять 

близько 40 відсотків загальної вартості продукції. На жаль, жодного з українсь-

ких морських торговельних портів немає у топ-100 найбільших портів світу за 

показниками кількості оброблених контейнерів. Мультимодальні та інтермода-

льні перевезення вантажів займають в Україні не більше 0,5 відсотка 

транспортного ринку, за цим показником Україна відстає від держав - членів 

ЄС та інших розвинутих держав світу у 20-30 разів. Транспортна система Укра-

їни межує з Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T), але поки що 

спостерігається низький рівень її інтероперабельності та загальне технологічне 

відставання від TEN-T» [2]. 

Проведений аналіз недоліків у розвитку транспортної системи України та 

визначення перспектив її розвитку з  нашої точки зору є недосконалим. Так го-

ловний недолік Національної стратегії – неможливість виміряти кількісно 

більшість її пропозицій.  

Так, рекомендація Національної стратегії щодо створення умов для роз-

витку транспортно-логістичної діяльності та конкурентоспроможних ЗРL – 5РL  

(або ТРL – провайдерів, які є активними операторами ринку мультимодальних 

перевезень, не має чіткого визначення, а тому не може бути виконана.  

До основних недоліків транспортної системи України, що затримують ро-

звиток мультимодальних перевезень можна віднести, по-перше існуючи 

диспропорції між об’ємами перевезень, що здійснюються різними видами тран-
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спорту. Так, Іллічівський МТП може за добу обробити 1388 вагонів, а сусідня 

залізнична станція – 755 (диспропорція у 633 вагони), Одеський МТП здатен за 

добу обробити 713 вагонів, а припортова залізнична станція – лише 432 вагони, 

Миколаївський МТП – 531 вагон, а станція – 310 [1]. 

По-друге, існують високі ризики мультимодальних операторів. При орга-

нізації мультимодальних перевезень на значні відстані за участю двох і більше 

видів транспорту ризики, пов’язані з діяльністю третіх сторін у мультімодаль-

них перевезеннях, відносять до оператора, з яким укладається договір на 

перевезення. Особливо високі ризики виникають у міжнародних модальних пе-

ревезеннях через необхідність забезпечення комунікацій та синергії в рамках 

мереж логістичних центрів міжнародних транспортних коридорів.  

По-трете, в Україні відсутня розвинута мережа транспортно-логістичних 

центрів, а також інститут мультимодальних операторів.  

В-четвертих, і це основна проблема – корупція, яка винищує все в транс-

портній галузі та сприяє значному здороженню транспортних послуг. Завдяки 

корупції країна демонструє зростання репутаційних ризиків, що не зволяє віт-

чизняним транспортним підприємствам стати повноправними партнерами 

західних компаній, та загрожує входу західних транспортних мультімодальних 

операторів на ринок України. 

В-п’ятих, це нехтування вітчизняним інтелектуальним потенціалом, що 

демонструє положення Національної транспортної стратегії України на період 

до 2030 р., де зазначено про «забезпечення розвитку науково-дослідного та ін-

новаційного партнерства з ЄС, США, Китаєм та іншими країнами (програми 

ОЕСD, Horizon, Erasmus тощо)» [2]. Але слід зазначити, що до недавнього часу 

найвищим рівнем логістичного оператора в світі вважався 4PL (рівень логісти-

чного провайдера, який інтегрує інших учасників ланцюгів, надаючи 

комплексну послугу користувачеві (або споживачеві) і замикає на собі всю ін-

теграцію всіх інших учасників ланцюга). Вченими Національного авіаційного 

університету запропонована концепції логістичного оператора 5PL, яка вже ві-

дмічена у Національній стратегії, та передбачає створення IT-системи, що 
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управляє ланцюгами поставок. Координатором дій і рішень по створенню цієї 

системи є підприємство «5PL». 

З метою розвитку мультимодальних перевезень в Україні доцільно ви-

правити недоліки Національної транспортної стратегії України до 20130 р., 

впровадивши систему випереджаючих та запізнюючих кількісних показників, 

де випереджаючи показники будуть показувати, як країна буде досягати запіз-

нюючих показників Національної стратегії. Основним напрямком стратегії має 

бути формування платформ фінансування розвитку мультимодальних переве-

зень, використання національних досягнень. 

Відкритими для подальших досліджень залишаються питання впливу 

рiзних факторів, що сприяють або здержують розвиток мультимодальних пере-

везень в Україні. 

Література: 

1. http://www.niss.gov.ua/articles/599  

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 

3. 5PL — «Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло» 

http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/5pl-net-nycheho-sylnee-

ydey-vremya-kotoroj-pryshlo/   
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ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО КУТА ВІДХИЛЕННЯ КАНАТУ, 

НАБІГАЮЧОГО НА БЛОК 
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ХАРТРОН-АРКОС ЛТД 

м.Харків, Україна 

Строк служби канату залежить від його конструкції, властивостей дроту, 

умов експлуатації, від відповідності властивостей канату його роботі на конк-

ретній машині. В залежності від умов роботи строк служби канату коливається 

http://www.niss.gov.ua/articles/599
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/5pl-net-nycheho-sylnee-ydey-vremya-kotoroj-pryshlo/
http://transport-journal.com/news/autotransport-i-dorogi/5pl-net-nycheho-sylnee-ydey-vremya-kotoroj-pryshlo/
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від декількох тижнів до кількох років. Як показує  практика і експерименти ба-

гатьох авторів, руйнування дротинок відбувається в місцях контакту дротинок 

між собою, а також контакту канату і поверхні блоку або барабану, де до на-

пружень розтягнення, згину і кручення додаються ще й контактні напруження.  

При навиванні канату на барабан або при перегині канату на блоках полі-

спастів виникає відхилення канатів від площини обертання блоків. При 

збільшенні кутів відхилення, можуть виникнути дуже негативні моменти, ви-

кликані тим, що відхилений канат сковзає по борту ручія блока, при цьому 

зношується сам і призводе до зносу ручія блока. Із збільшенням кута відхилен-

ня, збільшується контактна лінія канату з бортом ручія блока і відносна 

швидкість зміщення канату. Кути відхилення обмежуються з урахуванням від-

ношення D/d , де D – діаметр блоку, d – діаметр канату і режиму роботи 

підйомного механізму. 

При відхилення канату на барабані необхідно враховувати і можливість 

перескакування канату в іншу канавку і зломі канату на гребні канавки. Цим 

питання були присвячені роботи Унольда [1], Маттиаса [2] і Б.С.Ковальського 

[3, 4]. 

Рівняння пружної лінії, яка виникає при огинанні канатів блоків, які відс-

тоять один від одного на відстані 2а (рис. 1) [3] 

 1
ltg

y th l ch x sh x x
l th l


   

 
     

   (1) 

де  

1T

B kd
   , 

де  Т – натягнення канату, 
2T F cd   ,  

В – жорсткість канату при згинанні, B EI ,F – площина канату, с – ко-

ефіцієнт заповнення канату,  - напруження у канаті, к – постійна для канатів 

визначеної конструкції [3]. 

З рис.1 отримаємо рівняння 
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Рішення рівняння (2) буде мати вигляд 

2
2
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2 4

D D
z x         (3) 

Рівняння (2) і (3) можуть допомогти визначити криву пересувань центрів 

перетину канатів (рис. 1) при зміщенні їх в площині ОА. 

Крива, яка огинає ці точки може бути записана двома рівняннями 
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Рис.1 Згин пружного канату 

Представимо гіперболічні синус і косинус у вигляді  
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Підставляємо ці вирази у формулу (1) і отримаємо  
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Граничне значення кута   знаходимо із умови, коли зігнутий канат не бу-

де торкатися ручія блока, при цьому 
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Тоді отримуємо 

 4 l th l
tg

D ltg

 


 


      (6) 

Якщо ми можемо допустити прилягання канату до борту блока на довжи-

ні с, то максимальний кут визначиться за формулою  

 4 l th l
tg tg

D ltg

 
 

 


      (7) 

Де tg  – кут повороту в місці відриву його від поверхні блоку (рис. 2). 

Запишемо рівняння поверхні ручія блоку 

2 2 2 2u v t ctg    
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Рис 2. Відхилення канату на блоці 

Якщо провести перетин конусу площиною 

sin
2 2

D d
u a     , 

отримаємо рівняння кривої, яка являється геометричним місцем точок 

можливого контакту канату і блоку 

2 2t tg a v  . 

Тоді 

2 2 2 2 2

2sin
2 2

v c v c

dt vtg ctg ctg
tg

dv a v a c D d
c

  



 

  
     
      

  
 

   (8) 

Максимальне значення кута   визначається з умови відсутності перелому 

канату на краю борта ручія 

   
2 2

max sinc a h a h D d h        (9) 

Проведемо розрахунок по отриманим формулам. Приймаємо h=d і ре-

зультати розрахунків представлені на рис. 3. 
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Рис. 3 Значення максимального кута відхилення канату на блоці. 
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             Коррозией называется результат взаимодействия материалов с окружаю-

щей средой, приводящий к ухудшению их свойств, повреждению и 

разрушению. Коррозия является одной из основных причин, которые выводят 

металлические изделия из строя, чем наносит огромный вред народному хозяй-

ству. Ежегодные безвозвратные потери металла от коррозии в виде продуктов 

коррозии в нашей стране исчисляются миллионами тонн. Подсчеты показали, 

что около 1/3  добываемого металла ежегодно гибнет от коррозии. Из этого ко-

личества около 2/3 идет на переплавку и около 2/9 теряется безвозвратно.   

          Для авиационной техники коррозия представляет большую опасность, так 

как в конструкциях самолета, вертолета и двигателей широко применяются то-

нкие листовые материалы, а условия работы благоприятны для развития 

коррозии. В результате коррозии уменьшаются прочность, пластичность и уда-

рная вязкость металла, понижается предел  выносливости.  Коррозия наружных 

деталей ухудшает обтекаемость воздушного судна. При эксплуатации деталей и 

узлов, изготовленных из металлических сплавов, коррозия иногда наблюдается 

совместно с эрозией – механическим  разрушением поверхности  вследствие 

действия мелких частиц, трения и т.п.   Развитие коррозии  в топливной  и мас-

ляной системах, в  гидросистеме самолета может привести к их засорению 

продуктами  коррозии или к разрушению отдельных участков [1,с.161].  
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  Коррозия  весьма опасна для авиационной техники еще и   потому,  что  

приводит  к  отказу  в  работе   различных    агрегатов, радиотехнических  и 

электронных устройств, которыми в большом количестве оснащена авиацион-

ная техника. Ежегодно большое количество машин и сооружений вследствие 

коррозии приходит в негодность. Коррозия приводит к уменьшению прочности, 

поэтому особенно опасна для авиационных конструкций, которые подвергают-

ся действию очень больших нагрузок и при наличии коррозионных 

повреждений разрушаются. Она  весьма опасна для авиационной техники еще и 

потому, что приводит к отказам в работе различных агрегатов, радиотехничес-

ких  и электронных устройств, которыми  в большом количестве оснащена 

авиационная техника.  Около половины  из всех отказов агрегатов электронных 

и радиотехнических авиационных устройств связано с коррозией [2,с. 251]. 

  Характер коррозионных поражений самолетов и вертолетов весьма раз-

личен и зависит от условий местности, где находятся аэродромы (сельский или 

промышленный район), на которых базируются машины, условий в которых 

работают детали внутри конструкции, длительности эксплуатации,  качества 

ухода за изделиями и др.  

  В реальных условиях эксплуатации детали и элементы авиационных 

конструкций  подвергаются различным видам коррозии. Наиболее часто корро-

зионные поражения возникают на обшивках воздушных суден, базирующихся 

на аэродромах, находящихся вблизи промышленных или приморских районов. 

При выполнении  полетов и во время стоянок на наружные части воздушных 

судов воздействуют  атмосферные осадки, влажный воздух и туман, во многих 

случаях содержащий брызги морской воды, примеси пыли, дыма, промышлен-

ных газов, минеральных удобрений и т.п. Этот вид разрушающего воздействия 

среды относится к атмосферной коррозии. Особенно подвержены коррозии за-

клепочные швы, места запиловок, головки стальных болтов, места 

металлизации и др.  

  Некоторые агрегаты и элементы конструкций воздушных судов работают 

в жидких средах (топлива, масла, специальные жидкости, конденсаты влаги в 
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отдельных частях и полостях). Такие условия приводят к жидкостной коррозии. 

Многие детали двигательных установок   подвергаются окислительному воз-

действию разогретых газов, что приводит к газовой коррозии. Работа  

сопряженных деталей и сочлененных  элементов конструкций самолетов и вер-

толетов, выполненных из разнородных металлов и сплавов, способствует 

проявлению контактной коррозии. Одновременно воздействие механических 

напряжений и среды может вызывать у некоторых металлических материалов 

наиболее локализованную форму коррозии – коррозионное растрескивание. 

Совместное влияние циклического   нагружения и активной окружающей среды 

приводит к коррозионной усталости металлов. В зонах  контакта малоподвиж-

ных соединений, процессы,  вызванные малыми взаимными циклическими 

смещениями и воздействием среды, обуславливают появление фреттинг-

коррозии, способствующей резкому снижению предела выносливости (фрет-

тинг – усталость) [3,с. 231].  

         Все виды коррозии обусловлены  химическим или электрохимическим 

воздействием среды. Поэтому различают повреждения материалов, вызванные 

химической и электрохимической  коррозией. 

         Химическая коррозия – взаимодействие металла и коррозионной среды, 

при котором окисление металла и восстановление окисленного компонента ко-

ррозионной среды (деполяризатора) протекает в одном акте. Химическая 

коррозия происходит под действием  сухих газов и жидкостей, не проводящих 

электрический ток (бензин, керосин, масла и другие жидкости органического 

происхождения) и не сопровождается возникновением  электрического тока.  

Частным случаем химической коррозии является газовая коррозия. Газовой ко-

ррозии могут подвергаться клапаны, выхлопные патрубки и коллекторы 

поршневых двигателей, детали реактивных  двигателей.  Примером химической 

коррозии является коррозия  частей  топливной,  масляной  и  гидравлической 

систем самолета. 

        Электрохимическая коррозия – процесс разрушения одного из двух разно-

родных металлов, находящихся в контакте и соприкасающихся с электролитом 
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(жидкостью  с ионной проводимостью). Случаи контакта разнородных сплавов 

на самолете и вертолете  весьма распространены, например, стальные болты из 

стали 30ХГСА соприкасаются с деталями из дюралюминия и др.  

  Электролитами являются водные растворы кислот, щелочей и солей. Лю-

бой вид природной воды (морская, озерная, речная, дождевая) содержит 

растворенные соли и поэтому является электролитом. При эксплуатации авиа-

ционной техники практически имеются все условия, необходимые для 

возникновения электрохимической коррозии: наличие разнородных металлов, 

контакт между ними, взаимодействие   с  электролитом.  Устранив одно из этих 

условий, можно предупредить  возникновение  электрохимической коррозии. 

На коррозионные процессы влияют  различные факторы: внутренние (завися-

щие от состава и структуры металла), внешние (зависящие от состава 

окружающей среды, ее температуры…).  

  Металлы с низкими потенциалами - щелочные  металлы (цинк, магний), 

легко разрушаются; а металлы с высокими потенциалами (платина, золото, се-

ребро, медь), разрушаются труднее. Если различие  потенциалов  

соприкасающихся в данной среде металлов велико, то коррозионный ток будет 

большим. Металл с более низким потенциалом будет разрушаться быстрее при 

прочих разных условиях. Усиливает коррозию повышение температуры, повы-

шение концентрации электролита. Коррозия быстрее протекает в участках, 

наиболее  нагруженных, наклепанных, у царапин и щелей и т.п.              

         Металлы и сплавы, применяемые в авиастроении и для изготовления де-

талей машин, должны подвергаться защите от коррозии. Защитные покрытия, 

помимо защиты от коррозии, иногда повышают твердость, сопротивление ис-

тиранию, придают деталям необходимую отделку, цвет, улучшают 

обтекаемость и т.д. Методы борьбы с коррозией весьма разнообразны. Прежде 

всего,  для повышения коррозионной стойкости металла применяют тщатель-

ную очистку их от вредных примесей. Тщательная очистка алюминиевых и 

особенно магниевых сплавов от железа в десятки раз повышает их коррозион-

ную  устойчивость. Затем введением специальных присадок (легированием) 
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стремятся так  изменить структуру и свойства сплава, чтобы он минимально 

подвергался коррозии  в условиях эксплуатации. В несколько раз увеличивается 

коррозионная стойкость алюминиевых и магниевых сплавов при введении в 

них примерно 0,5% марганца. При этом создаются условия равномерного расп-

ределения компонентов сплава, т.е. получения  однородной структуры, что 

способствует выравниванию электрохимического потенциала по различным 

участкам сплава. Добавки никеля и хрома в сталь способствует появлению на 

поверхности  тончайших защитных пленок. 

 Часто металлы защищают от коррозии различными покрытиями: метал-

лическими, окисными, лакокрасочными, полимерными, временная  защита 

смазками и электрический способ защиты. Выбор того или иного вида защиты 

зависит от условий работы детали и материала, из которого  она изготовлена. 

Наиболее распространенными методами предохранения  металлов и сплавов от 

коррозии  является создание на их поверхности защитных покрытий. По виду 

материалов, из которых состоят защитные покрытия, их можно разделить на 

следующие группы:  

-металлические защитные покрытия (горячедиффузионные, гальванические); 

-неметаллические покрытия: (неорганические - окисные, фосфатные, эмалевые),             

 (органические – лакокрасочные, полимерные пленки и т.п.)  [4,с. 145]. 

          Применение лакокрасочных покрытий является наиболее доступным спо-

собом защиты металлических и неметаллических изделий от коррозии и 

разрушений. Они весьма выгодно отличаются от других защитных покрытий 

сравнительно низкой  стоимостью и простотой технологии их получения. 

  Кроме защиты от коррозии металлических материалов и разрушения не-

металлических, лакокрасочные покрытия  придают летательным аппаратам 

красивый внешний вид, отражают солнечные лучи, что позволяет уменьшить 

нагрев пассажирских кабин при стоянке летательных аппаратов на аэродромах 

в летнее время года. Покрытия также могут быть применены для повышения 

видимости машин в туманную погоду и сумерки, выполнять ряд других функ-

ций. 
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In the area of packaging, the use of cartons is an important one. The style of the 

carton is governed by a number of factors. There is often a need to wrap distinctive 

seasonable or other market-driven products and to do so for batches of small size. 

There is attraction in using reconfigurable systems in such cases. As part of the de-

sign of such systems, it is important to be able to model and simulate the carton 

formation process to understand the process and to ensure that it behaves as expected. 

The concepts of "solid modeling", "visualization" and "parameterization" re-

main relevant today in the production of packaging. The customer often wants to see 

the final version of the product presentation even before the production stage begins. 

https://teacode.com/online/udc/65/658.512.2.html
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So, one of the primary tasks of the designer is to create a conceptual design of the 

future product and the initial linking of structural elements. To facilitate the work of 

the designer, parametrization is often used – a tool that allows you to ―play‖ various 

design schemes in a short time and avoid fundamental errors. 3D modeling software 

can be really useful for many different applications, especially when you need to use 

3D printing or CAM-processing. 

One of the very useful uses of parameterization is the creation of standard ele-

ment libraries. The cost of creating a parameterization scheme pays off by reusing 

libraries. For example, in the Package Designer system, it is possible to use a library 

that includes most of the cardboard boxes from the FEFCO and ECMA catalog, cre-

ated using variation (dimensional) parameterization.  
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Variational parametrization is based on the construction of sketches (with the 

imposition on the objects of the sketch of various parametric links) and the 

imposition of restrictions by the user in the form of a system of equations that 

determine the dependencies between the parameters. In addition, for example, the 

EngView Library has more than 1500 parametric packaging designs for folding car-

ton and corrugated board, as well as complex resizable structures for rigid board. 

Each parametric design can be opened in EngView’s packaging CAD or the Adobe 

Illustrator plug-in and used as a basis of a custom jobs. 

However, parametrization is useful only if the parameterization scheme is sim-

ple enough. If the number of parameters start to exceed certain values, the labor costs 

for reconciling the parametrization scheme become unreasonably large. There is an-

other point specific to the packaging industry as a whole. These are small or single 

orders for unique packaging designs, gift-wrapping. It is usually developed under a 

certain size and cannot be further used in other standard sizes. In this case, the use of 

parametric modeling is economically disadvantageous. 

____________________________________________________________________ 
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Вступ. Якість та безпека харчових продуктів є пріоритетним завданням 

на всіх стадіях харчового ланцюга – від вирощування та первинної переробки 

сировини до реалізації і споживання готової продукції, включаючи оптову та 
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роздрібну торгівлю. Відповідальність за безпеку продуктів харчування у першу 

чергу покладається саме на виробників харчової продукції, які повинні врахо-

вувати всі небезпеки, які можуть мати влив не тільки на безпосередньо етапі  

виробництва, а й на попередніх стадіях, а саме вирощування та підготовка си-

ровини. 

Системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують прак-

тично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть 

супроводжувати харчову продукцію. Найпоширенішою формою системи 

управління безпечністю харчових виробництв є система, що заснована на 

принципах HACCP, яка може бути впроваджена у виробництві овочевого смузі 

[1, с. 42]. 

Матеріали і методи. Під час проведення досліджень були використані 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: системного аналізу, спосте-

реження та узагальнення.  

Результати. Система НАССР є науково обґрунтованою і впорядкованою, 

яка дозволяє ідентифікувати конкретні види небезпечних чинників і встановити 

заходи щодо їхнього контролювання для гарантування безпечності харчових 

продуктів. 

Сутність системи НАССР полягає у виявленні та контролі біологічних, 

хімічних, фізичних та інших чинників, матеріалів або продуктів, що негативно 

впливають або за певних умов можуть негативно впливати на здоров'я людини 

в критичних точках технологічного процесу виробництва харчових продуктів 

[2, с. 30].  

У системі НАССР використовується підхід контролювання критичних то-

чок у поводженні з харчовими продуктами для попередження проблем 

безпечності харчових продуктів та проводиться ідентифікація конкретних небе-

зпек (мікробіологічне забруднення обладнання, залишок неочищених шкірок, 

порушення умов пастеризації) та встановлюються запобіжні заходи для гаран-

тування безпечності харчових продуктів      (дотримання гігієни та санітарії 

виробництва, контроль роботи ножів та обладнання, технологічний контроль).  
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Для визначення критичних контрольних точок при виготовленні овочево-

го смузі використовується «дерево рішень». Відносно кожного ідентифікова-

ного небезпечного фактора на кожному етапі було з’ясовано наступне: 

1) можливість потрапляння до продукту небезпечного чинника з сировиною; 

2) наскільки рецептура (склад сировини) є критичною для безпечності продук-

ту; 3) як впливає технологічний процес виробництва продукту на його 

безпечність; 4) чи можливе потрапляння небезпечного чинника в харчовий 

продукт з виробничої лінії або навколишнього середовища.  

При виробництві овочевого смузі були встановлені ККТ на таких техно-

логічних етапах: очищення плодів та пастеризація напою. Для кожної ККТ 

встановлювали запобіжні заходи та коригувальні дії. При очищенні плодів за-

побіжними заходами є контроль справності роботи ножів та обладнання, 

коригувальними діями при виявленні залишку шкірки та неїстівних частин є 

повернення плодів на повторний процес очищення. При пастеризації напою за-

побіжними заходами є  контроль температури пастеризації, а коригувальними 

діями – у випадку виявлення відхилень у роботі приладу перевірка справності 

обладнання та пoвeрнення нa повторний процес. 

Висновки. У виробництві овочевого смузі впровадження системи НА-

ССР є дуже важливою частиною процесу виготовлення безпечного харчового 

продукту, який не буде завдавати шкоди споживачу. Під час досліджень визна-

чено ККТ для процесу виготовлення овочевого смузі: очищення плодів та 

пастеризація напою. 
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