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Л.Г. Загоровська, Є.В. Стрелець 

Національний авіаційний університет, Київ  

 

ВИКОРИСТАННЯ MES-СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Сучасні системи автоматизації підприємства мають багаторівневу ієрархічну 

структуру, базуються на використанні комп’ютерних мереж, мікропроцесорних засобів та 

програмних і технологічних комплексів, забезпечують виконання різнобічних виробничих 

та управлінських задач. В свою чергу програмні та технологічні комплекси систем 

керування мають розгалужену архітектуру, яка включає відповідні інтерфейси та 

обчислювальні потужності, в яких реалізуються алгоритми аналітичної обробки первинної 

інформації, інтелектуального аналізу даних, підтримки прийняття управлінських рішень 

на усіх рівнях керування. 

Однією з важливих задач теперішнього підприємства є поєднання усіх рівнів 

керування технологічними об’єктами, комплексами, виробництвами та підприємством в 

цілому, а відтак і створення єдиної інтегрованої комп’ютерної системи для комплексного 

вирішення цих задач. 

В умовах виробництва на передній план виступає розробка та використання MES-

систем (Manufacturing Enterprise Solutions). Це дозволить впровадити автоматизоване 

керування виробничою діяльністю підприємства та об’єднати інструменти та методи 

керування виробництвом в режимі реального часу, контролювати та оптимізувати усі 

виробничі процеси та зберігати інформацію про їх стан від початку формування 

замовлення і до виготовлення готової продукції.  

Використовуючи дані різних рівнів, а саме планування і контролю, MES-системи 

керують виробничою діяльністю, дотримуючись вимог конструкторської й технологічної 

документації та поточного стану обладнання, досягаючи при цьому максимальної 

ефективності та мінімальної вартості виконання виробничих процесів. 

Подібну систему апробовано на м’ясопереробному підприємстві, що потребувало 

аналогічної інформаційної системи, яка забезпечить можливість удосконалення 

виробничого процесу з врахуванням реалій виробництва та надасть можливість успішно 

долати нештатні ситуації. Система також враховує чинники, що є специфічними для 

харчового виробництва. 

Впровадження MES-систем на харчових підприємствах дозволить оптимізувати 

бізнес-процеси, активізувати виробничі потужності завдяки проведенню детального 

планування виробництва, накопичувати інформацію про різнорідні виробничі показники, 

моніторити та контролювати показника якості продукції, що випускається, що в 

кінцевому результаті призведе до збільшення прибутків підприємства та утриманню його 

стійких високих позицій на ринку в сучасних конкурентних умовах. 

Список літературних джерел 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИТРИМУВАННЯ ВИСОТИ В 

КОНЦЕПЦІЇ СКОРОЧЕНОГО МІНІМУМУ ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ЕШЕЛОНУВАННЯ RVSM 

 

Основною вимогою ІКАО до літаків, які сертифікуються для польотів RVSM, є 

точне витримування заданої висоти ешелону. Для цього необхідно компенсувати похибки, 

які впливають на визначення і витримування поточної барометричної висоти польоту, яка 

складається з наступних похибок: 

1) Похибка системи вимірювання висоти польоту, яка складається з аеродинамічної 

і приладової похибки. 

2) Відхилення від висоти ешелону, що допускається екіпажем при управлінні 

повітряним судном складається з похибки витримування висоти системою автоматичного 

управління (САУ) і похибки виставки висоти ешелону. 

Похибка системи вимірювання висоти польоту. 

З впровадженням цифрової системи повітряних сигналів приладовою похибкою 

можна знехтувати. 

Найбільший вплив на визначення висоти ешелону має аеродинамічна похибка, 

тому одна з вимог ІКАО до літаків допущених до RVSM є автоматична компенсація 

аеродинамічної поправки в системі повітряних сигналів. 

Відхилення від висоти ешелону, що допускається екіпажем при управлінні 

повітряним судном комісія ІКАО зменшила шляхом заборони пілотування на ешелонах 

RVSM, в ручному режимі польоту і впровадженням вимоги до обладнання літака а саме: 

1) наявність автоматичного витримування висоти; 

2) наявність системи попередження відхилення від заданої висоти ешелону, яка 

видає світлову і звукову сигналізацію при відхиленні від заданої висоти ешелону на ± 300 

ft (60м.). 

Похибка виставки висоти ешелону зменшується за рахунок більш сучасних САУ з 

режимом виходу на задану висоту. Літаки обладнані більш застарілими САУ, витримують 

висоту щодо поточної висоти яка була в момент включення режиму стабілізації висоти, 

таким чином, пілот вносить додаткову систематичну похибку в витримування висоти 

ешелону. 

Щоб зменшити похибку витримування висоти ешелону необхідно розробити більш 

точні методи розрахунку аеродинамічної поправки, а також дати рекомендації по 

впровадженню в вимоги до обладнання літака режиму виходу на задану висоту ешелону. 

 

Список літературних джерел 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ТОВАРІВ НА СКЛАДІ 

 

Одним із найбільш важливих бізнес-процесів для будь-якого складу, особливо, 

якщо це розподільчий центр або склад логістичного оператора, є процес відбору та 

комплектації замовлень клієнтів, точність та правильність яких є важливою складовою. 

При великій кількості номенклатури товарів досягти точність відбору та вірність 

комплектації замовлень надзвичайно важко. Саме тому, автоматизація цього бізнес-

процесу є важливою складовою успішного бізнесу. 

Новизна полягає в узагальненні та аналізі сучасних методів відбору та комплектації 

замовлень. 

Для цього проаналізуємо сучасні можливості провідних технологій, що 

пропонуються для оптимізації часу відбору товарів та комплектації замовлення. 

Першими кроками підвищення рівня якості відбору товарів – стали RF-термінали, 

за рахунок яких на 18% зменшився час відбору товарів працівниками складу в порівнянні 

з паперовим відбором. Наступним кроком став відбір за голосом, який ще на 8% зменшив 

час відбору, а відбір за світловим індикатором зменшив час ще на 49%, в той час як 

інноваційний метод відбору за допомогою доданої реальності збільшує точність відбору 

до 100%. В той час, якщо комбінувати один з перелічених вище методів відбору товарів, 

особливо останній, з такими провідними методами комплектування як автомати шахтного 

типу та конвеєрні лінії, досягається високий рівень автоматизації складу та відповідно 

зменшується людський фактор, який впливає на рівень помилок комплектування 

замовлень. Останнім досягненням є використання роботів на складах. Однак, ця складова 

на даний момент є надзвичайно витратною та на українських складах поки що не 

використовується, треба зауважити, що для їх використання має бути надзвичайно 

високий вантажообіг складу. 

На українських складах використовуються більшість новітніх технологій, так в 

Рабен Україна використовуються відбір за голосом, відбір за світловим індикатором 

поширений на більшості українських складах, як приклад склади Мері Кей Україна, Denka 

Logistics, Ekolʹ Lohistiks. При цьому найбільш високий рівень автоматизації досягнутий на 

складі Denka Logistics за рахунок оптимального поєднання відбору за світловими 

індикаторами, автоматів шахтного типу та конвеєрних ліній. З найбільш відомих 

прикладів успішного використання всіх вище перерахованих технологій з врахуванням 

використання роботів є склад провідного інтернет-ритейлера Амазон. 

Збільшення номенклатури товарів та вантажообігу складу вимагає його 

автоматизації, при цьому повна автоматизація зведе до нуля похибки відбору та 

комплектації замовлень, однак потребує значних капітальних вкладень. 

 

Список літературних джерел 

 

1. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок [Текст]: учебник и 
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Плетнева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 359 с. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ТЕПЛОВИМИ ПРОЦЕСАМИ 

НА ОСНОВІ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 

Більшість промислових процесів, такі як оптимізація промислової печі та 

визначення температури внутрішньої поверхні лопатки турбіни двигуна, зводяться до 

розв’язання обернених задач теплопровідності (ОЗТ). Всі ОЗТ є некоректно 

поставленими [1; 2]. Наведемо досить простий приклад лінійної ОЗТ. Знайти постійну 

температуру на правому кінці TRight стержня довжиною L у момент часу Tfin при умові, що 

на лівому його кінці підтримується постійна температура TLeft. Температура всередині 

стержня змінюється за законом f(t). Стержень знаходиться у кімнаті, температура якої 

TRoom. Математично вище сформульовану задачу можна записати так. Знайти мінімум 

функціоналу: 

    
2

0 2

finT

Right Right

L
J T f t T T , ,t dt

  
   

  
  (1) 

при наступних обмеженнях: 

    , , 0; , 0;
fin

T T
D F x t x L t T

t x x

   
          

. (2) 

Початкова умова задачі має вигляд: 

  ,0
Room

T x T . (3) 

Гранична умова задачі на лівій границі стержня така: 

  0,
Left

T t T . (4) 

Додаткове обмеження задачі – виміряна температурна залежність посередині 

стержня з плином часу має вигляд: 

    / 2,T L t f t . (5) 

Для задачі (1)-(5) обрані наступні значення: 1 .,L м  1D  Вт/(м·К), 20
Room

T C o , 

50
Letf

T C o ,  , tF x t xe ,   0.50.5 tf t e . Точність обчислень під час розв’язання поставленої вище 

задачі Eps=1.0E-07. Кількість ітерацій для отримання вказаної точності під час мінімізації 

(1) дорівнює 11. 

 Висновки. Лінійні та нелінійні ОЗТ виникають від час розв’язання реальних 

промислових задач. На основі підходу розв’язання ОЗТ можна виконувати аналіз роботи 

різних теплових котлів та установок перед їхньою реалізацією. 

Список літературних джерел 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ 

ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИМ АГРЕГАТОМ 

 

Актуальність. Газоперекачувальний агрегат (ГПА) – складна динамічна система, 

що складається з безлічі взаємодіючих елементів і підсистем У міру вдосконалення 

конструкції й підвищення контролепридатності ГПА скорочується відсоток вузлів і 

агрегатів, що експлуатуються "за ресурсом", і збільшується число тих, які експлуатуються 

за прогресивними стратегіями. Ефективність експлуатації ГПА зв'язана, головним чином, 

з підвищенням їх надійності, збільшенням ресурсу, зниженням витрат на ТО і Р, що 

можливо досягти за рахунок використання інтелектуальних методів керування. На цей час 

непростий стан промисловості в Україні призвів до значного зниження виробництва ГПА, 

комплектуючих до них та одночасного підвищення їх вартості. Ці фактори підвищили 

зацікавленість експлуатаційних підрозділів газової промисловості не тільки України, а й 

багатьох інших країн, у переході на ресурсозберігаючі технології, а також до експлуатації 

основного обладнання "за технічним станом".  

Новизна Структурний та параметричний системи керування ГПА з використанням 

інтелектуальних технологій.  

Постановка задачі. Проведення аналізу інтелектуальних методів керування ГПА у 

процесі його експлуатації.  

Методика дослідження. Програмно-інформаційний комплекс автоматичної 

діагностики та керування режимами роботи ГПА нового покоління передбачає [1]: 

– забезпечення контролепридатності ГПА; 

– створення ефективних інструментальних засобів діагностування, контролю та 

керування; 

– методичне, технічне й організаційне забезпечення спеціалізованих підрозділів 

діагностики, контролю та керування; 

– розроблення методів і алгоритмів керування на основі інтелектуальних 

технологій. 

Висновки. За ідеологією побудови сучасні інтелектуальні системи для 

обслуговування по фактичному технічному стану ГПА можна розділити на три групи [2]: 

– системи, засновані на правилах; 

– системи, засновані на нейронних мережах; 

– гібридні системи, засновані на теорії нечіткої логіки та нейронних мережах. 

Список літературних джерел 

 

1.Казак В.Н. Комбинированная стратегия технического обслуживания ГПА по 
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ROBOTICS AND AUTOMATION IN LOGISTICS 

 

The objective of this work is to analyze the implementation of automation and robotics in 

logistics sphere; prospects of the development of robotics usage, especially in the warehousing; 

their advantages and problems of usage. 

Topicality of the theme is due to one of the biggest problems facing the logistics industry 

today is the availability of labor resources. Companies around the world have a hard time finding 

enough quality employees to move goods from suppliers to customers. Two competing factors 

make this particularly difficult: first, the need for more logistics workers is increasing, and this is 

due to the revolution in e-commerce and its need for larger shipments; secondly, the reduction in 

the number of available personnel due to the reduction in the level of the population in the 

Western world. 

Researched that it will be a 10 percent increase in online retail in Europe and the USA. 

Growth online in Asia is even faster; for example, by 2020, the online retail market in China is 

projected to be equal to the volume of France, Germany, Japan, the United Kingdom and the 

United States. This growth directly affects the requirements for logistics, since online retail trade 

usually requires more labor for the goods sold than traditional retail trade in bricks and mortars. 

This is due to the fact that instead of moving goods to a retail store in bulk, an organization 

should independently select and package online purchases manually. Freight shipping and parcel 

handling is increasing, as these goods must be shipped as separate packages, which must be 

delivered directly to the homes of consumers. In addition to this, the average weight of these 

supplies is increasing, as now consumers can order large items, such as household appliances, 

building materials, and even furniture on the Internet. To tackle these problems, future supply 

chain managers will need to either continue to increase costs while reducing maintenance, or 

they will have to compensate for automation that can support workers and increase productivity. 

Today, robotics is the greatest innovation. In recent years, special sections have appeared on 

robotics in The Wall Street Journal, Time Magazine, The Economist, The Financial Times, 

Foreign Affairs Magazine, Geo, Wirtschaftswoche, etc. Large consulting firms, such as Deloitte 

and McKinsey, published reports on advanced manufacturing and included robotization as the 

main driver for change. This trend continues, coming to Ukraine in 2016-2018. 

This is a multidisciplinary field that unites mechanical engineering, electrical engineering 

and computer science, but also relying on such disciplines as psychology, biology, neurology, 

sociology and mathematics, so that a robot can even perform simple actions, often requires the 

simultaneous solution of several complex tasks in several areas of study. For this reason, until 

recently, most research and studies in the field of robotics were limited to an academic 

laboratory. 

In general, the venture capital invested in the field of robotics during the first five months 

of 2015 exceeded all funds associated with the use of robots in 2014. Even the public is now 

investing in the potential of robotics. Robo-Stox raised $ 54 million in just 2.5 months. IDs 

research center marks a big increase in investment in robotics. In 2016, the amount of 

investments in the United States reached $ 91.5 billion. According to forecasts, in 2020 it will be 

$ 188 billion. 

In the period 2015 - 2018, about 1.3 million of new industrial robots were installed in 

factories around the world. The production capacity has been expanded, the production of robots 

has been launched in the most important markets - in China and the USA. 

Large players, such as Amazon and Google, represent the third source of funding for the 

new world of robotics. Seeing the potential of robots, Amazon spent $ 775 million in 2013 on the 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/2013_5/36.pdf
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purchase of Kiva, another launch-oriented robotized logistics company. Amazon claimed that 

there were 30,000 robots operating in 13 execution centers. 

Automation of processes, widely used by Amazon, Alibaba and other large retailers, will 

become the focus of attention of many sellers. It is not just about robots-machines, but also 

robotic software, cognitive computing services (artificial intelligence technology and machine 

learning). 

In 2018, two technologies will be actively combined with each other: robotic process 

automation (RPA) - with the participation of small, repeatable programs or bots, and cognitive 

computing. Such synergy is of great importance when it comes to data. Staff will not have to 

write information on paper; it will focus on solving more important tasks. When RPA is 

combined with cognitive analysis technology, programs can act like people making business 

decisions. 

Warehouse logistics and transport came in second place on possible risks associated with 

the automation of production processes and the dismissal of personnel. According to analysts, in 

the next 15 years, in these industries, 56.4% of employees may lose jobs. About this in his study 

reports independent consulting company Pricewaterhouse Coopers (PwC). 

The results of a study conducted by PwC show that by 2030 in the UK, up to 30% of 

existing jobs can be automated using robotics and artificial intelligence (AI). In the US, this 

figure is 38%, in Germany - 35%, in Japan - 21%. 

Proved that the arrival of the Fourth Industrial Revolution was marked by the widespread 

spread of robotics, which has the following advantages: 

1. Employees are exempt from low-skilled and hazardous work. Robots cope with it 

faster, more accurately and more economically. 

2. It is possible to expand production and solve a number of problems, among which, for 

example, a shortage of specialists. 

3. Robotics fundamentally change our life and way of earning in general. 

In addition, robots are more flexible. They are able to adapt to the environment and learn 

how to perform new operations. The largest manufacturers of industrial robotics include the 

following companies: Fanuc, Yaskawa, ABB, Kawasaki, Nachi, Kuka, Denso, Mitsubishi, 

Epson, Stäubli, Foxconn, Comau, Omron, Adept, Universal Robots. Automation of warehouses 

in the period from 2017 to 2022 will go with high rates, showing an average annual growth of 

11.8%. By the end of the period, the market will grow to $ 4.44 billion - predicts Markets and 

Markets Research Pvt. Ltd. IoT will accelerate the growth of the warehouse management market 

and lead to its growth to $ 19.06 billion by 2025, according to forecasts by Grand View Research 

Inc. 

Conclusions: Robotics and automation technologies support zero defect levels in logistics 

processes and provide new levels of performance. A new generation of connecting robots and 

automated solutions with significantly improved performance and enhanced detection 

capabilities offers a genuine alternative to manual processing.  
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ARTIFICIAL  INTELLIGENCE  IN  LOGISTICS 

 

The purpose of this work is to study the use of artificial intelligence in the field of 

logistics, assess the potential of using artificial intelligence in logistics and evaluate a number of 

advantages that leaders of the logistics industry can use when using artificial intelligence. 

The relevance of the theme is that artificial intelligence techniques offer potentially 

useful information and are already part of our daily lives. The success of artificial intelligence 

(AI) in collecting and analyzing logistic data is proof that the freight industry can successfully 

grow and earn more. Its implementation is increasingly seen as the next step in a wide variety of 

industries. Automating logistics to the level of artificial intelligence can help companies better 

ensure timely shipments at affordable prices. That is, observe two important laws of business: 

saving time and saving money. 

It was researched that the use of artificial intelligence in the field of customer interactions 

in combination with traditional and digital logistics will help to increase the value added, as well 

as automate the back office, improve the forecast of operations and develop new models of 

interaction with customers. In the context of logistics and cargo transportation, AI is a computer 

program that analyzes and receives data from different sources, constitutes documents, provides 

information for decision-making, sometimes with a reduced or absent human factor. Artificial 

intelligence is already ripe for implementation in the transport and logistics sector. This is due to 

the ability of AI to analyze much more data than it can be done using traditional methods, as well 

as the fact that a huge amount of information in the freight and logistics industry is available in 

digital form. AI offers the ability to dramatically reduce unpredictability and improve visibility 

at certain points in the supply chain. The use of artificial intelligence will help reduce time costs, 

optimize staff and increase revenues. Among the western leaders are Maersk, Panalpina and 

Flexport. They introduce AI methods using computers to simulate human intelligence. This 

removes many unpleasant questions of the logistics industry. Problems with the choice of the 

best alternative port for intermodal transportation, the best route (for road freight) are being 

solved. Automation of logistics will help to better calculate the time of arrival of transport, so 

that you can prepare logistics resources. AI is also used to predict whether the shipper will cancel 

the order, what difficulties may arise in the process of cargo movement. 

DHL, the world leader in logistics and express delivery, with IBM has investigated the 

issues of future of logistics and presented a joint report. The potential of using artificial 

intelligence in logistics was assessed and a number of ideas emerged about transforming the 

industry, developing a new class of logistics assets and operating systems with intellectual 

support. There are many advantages that leaders in the logistics industry can take advantage of 

when using artificial intelligence. It is also worth emphasizing that the present moment is the 

most favorable from the point of view of operability, availability and cost of artificial 

intelligence technologies. 

The areas and possibilities of using artificial intelligence in the logistics industry were 

indicated. Considering that AI technologies are already widely used in working with clients, 

which is also evidenced by the rapid growth in popularity of applications with a virtual assistant 

(with speech recognition), it was concluded that the constantly improving artificial intelligence 

technologies have a number of additional features that are relevant to logistics. So, they can help 

a logistics service provider improve customer interaction through interactive communication and 

even introduce the ability to deliver goods before the customer orders them. 

Many industries are already successfully using artificial intelligence in their daily 

business processes, for example, such as manufacturing and engineering. AI technologies allow 

you to simplify the operation of production lines and the production process using image 
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recognition functions and an interactive interface. In the automotive industry, artificial 

intelligence is actively involved in developing self-learning abilities in an autonomous robot-car. 

Artificial intelligence will change the operational logistics model from reactive to predictable, 

working ahead of the curve, which will provide better results at optimal costs for back office, 

operational interaction and front office. For example, artificial intelligence technologies will 

allow the use of an improved recognition system to track shipments and the status of assets, can 

lead to complete autonomy of the delivery process at all stages and predict fluctuations in global 

shipments before they occur. It is obvious that artificial intelligence complements human 

abilities, and also eliminates the routine work, which will shift the focus of the employees 

involved in logistics to more important, productive tasks. By introducing artificial intelligence 

into key processes, companies will be able to invest more in the strategic objectives of the 

business, modernizing or eliminating outdated systems. This can make existing assets and 

infrastructure more efficient and at the same time give staff time to develop skills and abilities. 

It was proved that in such a complex business as building supply chains, with so many 

interdependencies between variables, there should be fertile ground for artificial intelligence.  

1. Shippers benefit from the best solutions to reduce working capital requirements, transit 

time or logistics costs.  

2. AI technologies are taught to find the best routes for warehouse workers and to solve 

one of the particular cases of the traveling salesman problem. 

3. Using artificial intelligence will also help to solve the problem of warehouse 

management. The AI will be able to evaluate the shortest route for a worker in the warehouse, 

which will increase the speed of the worker. 

4. AI can be trained on a vast array of data obtained from companies of the same sector 

and over time learns to build patterns in processes, draw conclusions and suggest solutions in 

crisis situations or predict their appearance based on accumulated experience. 

Conclusions. Artificial intelligence will be actively distributed in the field of logistics, 

similar to what is currently happening in the field of customer relations. The introduction of AI 

will make able the transformation of the scope of logistics services in a predictable, automated, 

personalized and proactive industry. This will help freight forwarders, shippers and carriers to 

make many more informed decisions. As a result - optimization of time, cost and resources 

required for the movement of goods. 
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IMPLEMENTATION AND BENEFITS OF CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT SYSTEM 

Currently, concentrating on the individual needs of a specific customer segment required 

a different set of customer relationship values. Customer Relationship Management (CRM) is a 

process consisting of monitoring clients, collecting proper data, management and evaluation of 

data and finally real advantage of the extracted data in their interactions [4]. 

The main purpose of CRM is to organize information around customer.  

One of the biggest benefits of CRM is that it allows the organizations to control and own 

information and not have it locked in at individual people [2].  

Following next steps will help to achieve successful implementation of CRM:  

1. Create an implementation team: recommended CRM project team will include an 

executive sponsor, project manager, CRM Administrator and key users. 

2. Define CRM vision: set high level goals of strategy.  

3. In addition to keeping the customer at the center of your decision making and business 

processes, prioritize the customer at all stages of CRM implementation.  

4. Define your process: review your processes to assess how they will be managed by 

CRM applications. 

5. Consider Output: confirm what do you need to measure to achieve your overall 

customer relationship strategy. 

6. Define CRM data. 

7. Integration of CRM: find out which applications CRM tool should be integrated with. 

8. Uses Access and Security: Decide early on how you will handle data breaches and 

worst-case scenarios related to internal and external data.  

9. Identify the risks: Assess the biggest risks to your projects and take steps to mitigate 

these threats. 

10. Create a User Adoption Strategy: Incorporate CRM training and make sure new 

employees understand how to leverage processes and technology to align with the overall 

customer relationship strategy [1].  

The implementation of the CRM concept will enhance the efficiency of the operation of 

enterprises through increased customer loyalty, reduce uncertainty, and strengthen the 

competitive position on the globalized market [3]. 
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APPLICATION OF BLOCKCHAIN IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 

 

 The goal has been set: to analyze the development possibilities of blockchain technology 

in the field of logistics;  study the use of blockchain technology in logistics, which can give a 

good impetus for the implementation of the state tasks set today, as well as the problems of 

implementing blockchain technology in the field of logistics. 

 Researched: a blockchain is a decentralized database or spreadsheet (often called “digital 

registration”), which is maintained and updated by the network of participating computers. 

This highly secure technology allows the parties to create a record (known as a block), 

which is time bound and linked to the previous block, so that it cannot be retroactively changed 

without changing all subsequent blocks.  A digital book is usually available to the public, but can 

also be closed. 

 Currently, the supply chain from the purchase of goods to the final consumer includes a 

lot of stages and participants.  In this situation, it is extremely difficult to ensure the transparency 

of the processes (production and transportation of goods), to provide guarantees of quality and 

origin of goods for the final buyer (counterfeit and low-quality goods).  This issue is particularly 

acute for food products, where the buyer can not find out the real environmental situation in the 

field of harvesting and raising livestock. 

 Often, the costs of processing documents and information during container transportation 

exceed the cost of the physical movement of cargo more than 2 times! 

 The main problem during transportation is the backlog of information transfer from the 

actual movement of goods.  

The main advantage of implementing blockchain: ensuring synchronized auditing 

between partners and optimizing processes in real time.  Blockchain will increase the level of 

trust within the entire chain and simplify the decision-making process at each stage, by providing 

one-time access to information that allows you to jointly predict processes and actions. 

 Although transport companies talk about the possibilities of blockchain technology, only 

1% of organizations currently use blockchain in their operations in the supply chain, and very 

few actively invest in it. 

Most of the major logistics service providers have not progressed beyond the blockchain 

research phase.  UPS and FedEx, for example, have recently joined the blockchain research and 

standardization group.  Next year, logistics providers will go beyond the research phase and 

move to the test phase of using blockchains and will seek to use partners in financial and 

technological spaces that can help them move forward. 

 For example, Maersk, together with IBM, conducted an experiment to introduce 

blockchain technology when transporting one container of flowers from Kenya to Rotterdam. 

 In the course of such transportation, more than 200 interactions with documents and 

goods take place, the most important of which are: signatures from three agencies for export 

approval;  execution of six documents confirming: origin, chemical composition and quality of 

the product;  customs clearance, etc. 

Using blockcahin, this chain looks like this: 

 1. The farm draws up a packing list, which is immediately visible to all participants in 

the chain, 

 2. This action forms a smart contract that is sent for approval between the three agencies.  

As soon as the signatures are stamped, the information is updated for all participants, 

 3. Information at a time: a. Checking colors, b.  about loading a refrigerator container 

onto a truck, c.  customs clearance, are transferred to the port of Mombasa, allowing them to 

prepare for the arrival of the container. 

https://teacode.com/online/udc/34/347.763.1.html
https://teacode.com/online/udc/31/316.422.4.html
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 As a result, all actions with documents and goods are fixed and publicly available.  

Especially information about what documents are signed, by whom and when, where are the 

flowers, and who is responsible for them at a particular stage, as well as the subsequent stages of 

movement.  Flowers are a perishable product, so late arrival and delivery errors are critical for 

them. 

The most famous blockchain pilot in logistics included Maersk and IBM.  He focused on 

creating a digital distributed register in order to create a single electronic place where all the 

countless documents related to shipping could be placed. 

 In one designed pilot by T-Mining, the block chain distributes accesses and transfers 

tasks to personnel — for example, the truck driver — to pick up the load.  One of the key 

advantages of the blockchain is that it is much safer than traditional IT solutions. 

 There is an even bolder vision in an organization called Kouvala Innovation.  RFID 

tagged pallets can carry information about the loading and unloading address on a specific date.  

Carriers will mine their bids using the mining method, and the RFID tag will choose a winner 

based on price and necessary requirements.  This is already happening in the “trumps of cargo”, 

but with the help of the blockchain you can completely remove the human resource and decision 

makers - the blockchain will do everything for them - the trading system.  In this case, the label 

will track the transportation from the very beginning to the end, passing the exact statuses and 

location coordinates. 

It is also believed that this technology can be effective in accurately tracking and 

controlling the transportation of food and drugs and reducing the costs associated with factoring.  

Provenance, a software integrator from England, uses blockchain technology to test food.  This is 

how the company checks for authenticity from tuna caught in Indonesia and delivered to 

Japanese restaurants.  Provenance reads information from sensors or RFID tags and writes them 

to a blockchain to track fish from a “hook to fork”.  IBM is also interested in food tracking and 

has announced a consortium with several major food manufacturers and retail chains. 

 Non-profit organization Sweetbridge is trying to use the blockchain to reduce the cost of 

international operations in the supply chain.  Typically, a large international company buys 

goods from small producers, but pays them with a large deferred payment.  As a result, small 

suppliers are forced to take factoring to ensure sufficient cash flow for work.  This increases 

costs, not only for the supplier, but also for the entire supply chain.  Blockchain can significantly 

reduce the financial costs associated with procurement. 

Proved: with the introduction of blockchain in the supply chain, even in its most basic 

form, the technology will provide: 

 • the ability to track the product from the place of origin to the final consumer will 

protect the buyer from fakes and fraud.  That will allow the buyer to make an informed purchase 

decision, 

 • decentralization, which will allow all parties to the supply chain to participate in the 

process in real time: monitoring the movement of vehicles and goods, filling out documents in 

the form of smart contracts (reducing the likelihood of errors and fraud), eliminating illegal links 

in the supply chain (fake goods, smuggling, use  slave labor in industry) 

 security, due to the use of cryptography and the lack of possibility of making changes to 

the chain. 

 Problems for blockchain implementation in logistics: 

 1. the elimination of people from work (job cuts) 

 2. skepticism regarding technology 

 3. the complexity of the coordination of participants and the standardization of business 

processes. 

 Benefits from blockchain implementation 

 1. Consistency and transparency. 

 2. Track and record travel history. 

 3. Reducing errors during audit and payments 
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 4. Protection against fraud (from hackers) 

 5. Increase consumer confidence 

 6. Customer feedback in real time - allows participants in the supply chain to better 

analyze and improve their work. 

 7. Better scalability for companies 

Conclusions. Using the blockchain to register and track shipments and transactions will 

be useful to all players in the logistics ecosystem, including shippers, carriers, insurers and 

financial institutions, as it will increase transparency and reduce back office costs.  In addition, 

the introduction of blockteines in the logistics industry will lead to the emergence of new 

revenue opportunities for technology companies that can provide hosting and consulting services 

for blockchain projects. 

 The implementation of Blockchain in logistics will ensure the safety of data, protect the 

repository of documents from hacking, eliminate the possibility of making changes to the 

information about the progress of transportation.  Such a system can definitely reduce delivery 

delays and reduce the likelihood of fraud, saving billions of dollars to the entire transportation 

chain. 

 According to the World Trade Organization, the elimination of barriers in the chain of 

international supply of goods will increase world GDP by 5% and total traffic by 15%. 
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ПРОЦЕСИ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЛОПАТОК 

КОМПРЕСОРА 

 

Понад 35% аварій газотурбінних двигунів виникають через несправність проточної 

частини двигуна,  з них, в свою чергу, більш ніж 38% припадає на вузол компресора. 

Діагностування технічного стану лопаток компресора є одним з пріоритетних завдань при 

експлуатації компресора. 

Незалежно від типу газотурбінного двигуна (ГТД), лопатки компресора мають ряд 

типових пошкоджень, як забоїни, вм'ятини, тріщини, щербини на вінцях, і т.д..  Зміни 

показників якості зумовлені зміною геометричних параметрів, стану поверхні лопатки, та 

структурних характеристик матеріалу.  

Перевірити геометричні показники лопатки, а також зміни  поверхні лопатки 

можливо за допомогою методів неруйнівного контролю (НК), такий як візуально-

оптичний метод НК. 

Дослідження змін фізико-механічних характеристик матеріалу лопатки можливо 

провести за допомогою акустичного або вихрострумового методів НК. 

Вони дозволяють дослідити зміни параметрів матеріалу через визначення 

експлуатаційних напружень. При цьому  характеристики матеріалу лопатки  порівнюють з 

показниками, які отримані від матеріалу еталонної лопатки або з  показниками, 

встановленими в конструкторській документації . 

На основі отриманих результатів роблять висновок щодо технічного стану та 

подальшого використання лопатки в компресорі. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕНЯ ПОХИБОК РУХІВ ЛАНЦЮГІВ 

РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

Для багатьох машинобудівних виробництв актуальним є використання 

високоточних вимірювальних роботів. Сучасні роботи мають високу точність контролю і 

є одним із найбільш розповсюджених  засобів для вимірювання деталей складної 

конфігурації[1,2]. 

Відомо що при використанні таких приладів залишається питання про точність 

роботи ланцюгів та досяжності робочого органу до заданої точки в просторі, що 

приводить нас до питання кінематичної точності та похибкам рухів ланцюгів. 
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Проаналізовано систему по визначенню точності взаємного орієнтування ланцюгів 

та встановлено залежність лінійних та кутових похибок пристрою при керуванні рухами. 

Визначено дійсні значення узагальнених координат робота та отримано різницю від 

програмних. Якщо з робочім органом  зв'язати систему координат, то її задане 

(програмне) положення буде відрізнятися від дійсного її положення на величину Δr. 

Величину Δr = rд – rп , де rд – дійсне значення вимірювальної величини, rп – програмне 

значення вимірювальної величини, називають лінійною похибкою маніпулятора, а кут 

повороту φ, на який слід повернути систему, щоб зробити її осі паралельними відповідним 

осям системи, називають кутовий помилкою положення маніпулятора. 

Основною задачею даної роботи є розрахунок лінійно – кутових похибок в 

довільній точці r. Радіус – вектор можна записати у вигляді[2]: 

 r = r(qі),  i = 1,…, n,      (1) 

де n – число ступенів вільності вимірювального робота. 

Проінтегруємо вираз (1) по узагальненим координатам, отримуємо функцію   

 
1

n
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i i

r
dr dq

q





 .   (2) 

Якщо замінити диференціали в функції (2) кінцевими приростами, то можна знайти 

лінійну похибку маніпулятора Δr. 

В даній роботі представлений розрахунок точності позиціювання робочого 

пристрою дозволить сформулювати практичні рекомендації щодо підвищення точності 

позиціювання вимірювального робота. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ І ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ МОЗКУ ЛЮДИНИ 

 

Математичне моделювання (ММ), що є базовою методологією сучасного 

інформаційного суспільства, займає сьогодні особливе місце в розвитку 

поліграфологічних досліджень. Серед напрямів психофізіологічних досліджень діяльність 

головного мозку є однією знайбільш актуальних тем. 

Аналіз відомих робіт у сфері ММ діяльності головного мозку дозволив виділити 

наступні процеси і параметри: електрична активність кори мозку; кровоносна система 

мозку; термометрія головного мозку; нейродінамика головного мозку (крізь призму 

нейронів і синапсів-моделювання нейронних мереж). 

Розподіл характеристик головного мозку по частоті використання для моделювання 

його процесів наступний: (Схема 1): 10% кровоносна система мозку; 10% термометрія 

головного мозку; 10% електрична активність кори мозку; 30% комбіноване використання 

елетричної активності кори мозку і нейронних мереж для моделювання функцій мозку; 40 
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% нейронних мереж мозку. Як і очікувалося, найбільш використовуваними моделями 

процесів головного мозку є нейродинамічністі системи-нейронні мережі. 

Таким чином, можна зробити висновок, що нейронні мережі і електрична активніть 

кори мозку є сьогодні найкращім інструментом для ММ функцій мозку (80%). Можліве їх 

спільне використання. Викликає інтерес використання одночасно в досліджені моделі 

головного мозку усіх 4 приведених параметрів – тоді точність і ефектівність моделі 

головного мозку може зрості в геометричній прогресії. 

На сьогодні існує плутанина в однозначному визначені списку вживаних підходів 

саме до матиматичного моделювання процесів головного мозку. З однієї точки зору, 

існують два загальновідомі підходи – системний і індуктивний (класичний). Проте право 

на існування заслужили наступні підходи до моделювання функцій мозку, які можна 

назвати під підходами системного, і розрізняються вони використанням теорії 

вірогідності: інформаційний підхід і теорія автоматичного регулювання. 

 

Враховуючи, що найбільш поширеним інструментом моделювання процесів 

головного мозку є нейронні мережі, можна виділити наступні сучасні і найбільш відомі, а 

також відносно надійні програмні симулятори для побудови нейродинамичних систем 

виконання функцій мозку: 1) Симулятори з простою моделлю нейрона: PCSIM, NEST, 

Brain і NCS; 2) Симулятори з моделю нейрона, що складається з декількох 

компартментов: NEURON, GENESIS, SPLIT і MOOSE; 3) Подієво-керованих симуляторів 

MVA SPIKE$ 4) Системи аналізу динамічних систем XPP; 5) Симулятори з апаратно-

реалізованими нейрональними мережамі FACETS; 6) Програмні пакети для зв`язку 

симуляторів різних типів PYNN, MUSIC. 

Нижще приведений короткий опис найвідоміших програмних пакетів з 

приведенного списку: 

 FACETS – платформа, що моделює роботу приблизно 106 нейронів на декількох 

пов`язаних платах, на кожній з них розміщуються аналогові мережеві ядра , що є 

головним елементом архітектури FACETS, що складається з нейронів і синаптическів 

зв`язків. 

NEST – програмний пакет оптимізованийдля симуляції великих нейрональних 

мереж і нині здатний обробити модель, що складається з 100000 елементів (нейронів) і 

приблізно одного мільярда зв`язків (синапсів) між ними. У середовищі симуляції 

реалізований незхідний (згори-вниз) перехід до опису нейронної мережі, що різновидом 

large-scale modeling. Нейронні мережі розглядаються як богаторівневі структури, які 

можуть бути представлені у виді дерев. 

NEURON – симулятор для комп`ютерного моделювання окремих нейронів і їх 

мереж, надає ефективні інструменти для створення, управління, і використання моделей. 

Забеспечує можливість моделювання нейронів з високим рівнем деталізації, включаючи 

різні типи іонних каналів мембрани, розбиття клітини на складові частини – 

компартменти, кожна з яких має свою власну динамику. Дослідники можуть визначити 

властивості моделі знайомими їм засобами, задаючи біофізичні параметри моделей 

нейронні 
мережи 

Термом
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ія 
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кровоно
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Характеристика мозку для моделювання 
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компартментов замічть програмування рішення диференціальних рівнянь чисельними 

методами. [1] 

В роботі було проаналізовано основні надійні програмні симулятори та програмні 

пакети, що використовуються для математичного модулювання процесів головного мозку, 

що дозволяють значною мірою спростити дослідження в області збору та обробки 

інформації у процесі нейрофізіологічної активності людини. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН 

На сьогодні однією з найважливіших проблем у народному господарстві і сучасних 

умовах використання є проблема вимірювання фізичних величин (ФВ). Було розроблено 

метод застосування волоконно-оптичних датчиків з метою здійснення більш точних 

вимірів ФВ та застосування в агресивних умовах експлуатації. За допомого використання 

волоконно-оптичних датчиків можна не тільки вимірювати, а й одночасно передавати 

інформацію щодо технічного стану обєктів або цілого комплексу. Датчики універсальні і 

можливо широко застосовувати. 

В оптоволоконних датчиках може використовуватися оптичне волокно як чутливий 

елемент, так і засіб для ретрансляції сигналів від датчика до електричного блоку. Надалі 

оптичні волокна все більше будуть використовуються як чутливий елемент (сенсор) для 

вимірювання фізичних величин і одночасної ретрансляції сигналу. 

Встановили, що під впливом ФВ на волокно змінюються властивості оптичного 

сигналу, такі як інтенсивність, зміна фази, поляризація, довжина хвилі або час 

проходження світла через оптоволокно. 

Волоконно-оптичні датчики виготовлені з сучасних матеріалів, які мають наступні 

переваги: зникає проблема впливу дрейфу електричного нуля на точність вимірювань; 

Термічна і корозійна стійкість; Не вимагають додаткового захисту при прокладанні в 

агресивних зонах; Безпечність при використанні у вибухонебезпечних місцях; Стійкість 

до електромагнітних перешкод і радіаційної дії; Екологічно безпечні; Мають широкий 

діапазон робочих температур; Є можливість мультиплексування.  

Розроблені наступні волоконно-оптичні датчики:  

-Інтенсивності, в яких зовнішня дія ФВ моделює інтенсивність світлової хвилі у 

волокні датчика. В них дуже малі габарити, оскільки чутливий елемент представляє 

введену в волокно нерегулярність (розрив) або спеціальний модулюючий пристрій. 

Застосовуються для виміруювання: акустичного тиску, температури, зміщення і 

прискорення;  

-Фазові датчики, в яких під дією ФВ змінюється фаза. Таким чином 

використовується ефект накопичуючої зміни фази на певній ділянці волокна. 

Застосовуються для виміру: акустичного тиску, температури, зміщення і прискорення, 

напруженості магнітного поля, струму і та обертаючого руху;  



25 

 

-Поляризаційні - відбувається зміна поляризації під впливом ФВ. Застосовуються 

для виміру: акустичного тиску, зміщення, напруженості електричного поля, напруженості 

магнітного поля;  

-Частотні - зміна властивостей оптичного сигналу відбувається під дією частоти. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ В ЕКОЛОГІЇ 

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) — спостереження поверхні Землі 

авіаційними і космічними засобами, оснащеними різноманітними видами знімальної 

апаратури. Космічні технології знімання земної поверхні дозволяють суттєво підвищити 

ефективність досліджень у різних галузях геології: геологічній зйомці та пошук корисних 

копалин, неотектонічних дослідженнях, геоекології тощо. Сучасні матеріали космічних 

зйомок мають роздільну здатність на місцевості від десятків кілометрів до десятків 

сантиметрів. 

Дистанційне зондування – це зручний та сучасний метод дослідження, який не 

вимагає від дослідника великої кількості апаратури. За допомогою ДЗЗ можна вирішити 

певний ряд завдань, таких як: уточнення тектонічної будови території; отримання 

додаткової інформації про закономірності розміщення корисних копалин; 

геоморфологічний аналіз, що включає загально-геоморфологічне і структурно-

геоморфологічне картографування, створення об'ємних моделей місцевості (технологія 

3D); оцінка неотектонічної активності території; геоекологічні дослідження. 

Такий метод дослідження має багато позитивних сторін, бо не потребує особливого 

забезпечення обладнанням. Все, що потрібно для аналізу – це декілька програм та 

можливість виходу в мережу інтернет.  

За допомогою ДЗЗ та певних програм можна обробляти знімок та аналізувати зміну 

в навколишньому середовищі, таку технологію ми використовували в своїй курсовій 

роботі, для аналізу зміни на певній ділянці, за допомогою архівних знімків.  

В нашій державі систему ДЗЗ активно використовує державна установа «Науковий 

Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії 

наук України» (ЦАКДЗ ІГН НАН України), яка була створена як самостійна юридична 

особа в 1992 році згідно з Постановою Президії академії наук України від 20.05.1992 р. № 

150 на базі Київського науково-дослідного інституту космоаерометодів та підрозділів 

Інституту геологічних наук НАН України. 

На мою думку, у такого виду досліджень є єдиний недолік, це широкоформатність 

знімку, яка має вплив на якість та деталізацію. Але технології розвиваються, і в 

майбутньому всі матимуть доступ до систем ДЗЗ.  
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ЗМЕНШЕННЯ ЛІСИСТОСТІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Погіршення стану лісів в Україні сьогодні є однією з найбільших екологічних 

проблем, адже лісові насадження є основним постачальником кисню в атмосферу, який 

так необхідний для всіх живих організмів на планеті.  За останні 50 років людство 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
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спромоглося знищити більше 50% усіх лісів. Одним з найкращих регіонів України за 

рівнем лісистості є Рівненщина, проте і там є певні проблеми, що здатні впливати на цей 

показник. 

Метою роботи є дослідити основні проблеми знеліснення Рівненщини. У ході 

роботи використано дистанційні методи дослідження.   

Найголовнішою серед проблем, що були виявлені у ході дослідження, є незаконні 

вирубки лісів задля вивозу деревини з області. Незаконні вирубки призводять до паводків 

в результаті неможливості знеліснених земель вбирати і утримувати вологу. Крім цього, 

величезними є втрати біорізноманіття через знищення середовища існування тварин та 

рослин. Об'єми так званих рубок догляду і санітарних рубок знаходяться на дуже 

високому рівні і часто включають вирубку найбільш цінних дерев. 

Іншою, не менш важливою, проблемою є незаконний видобуток бурштину у 

Рівненській області. Екологи вимагають припинити варварський видобуток бурштину, 

адже внаслідок неконтрольованого його видобутку стрімко знищуються лісові насадження 

та надра, для відновлення яких знадобляться десятиліття. Найбільшої шкоди при цьому 

завдано хвойному лісу. При першому порухові вітру ліс падає. Там де височіли кремезні 

сосни, тепер вивернуте коріння, вимиті глибокі яри, знищено флору і фауну.  Також, 

Рівненські ліси страждають від масового їх всихання. На сьогодні лише в Рівненській 

області 16 тисяч гектарів хворого соснового лісу, який потребує здійснення санітарно-

оздоровчих заходів. А площа всихання насаджень у лісах становить понад 330 тисяч 

гектарів. Нині ця проблема набуває ознак епідемії. 

Дослідивши лісистіть Рівненщини, можна сказати, що цей регіон має чималі 

території з лісовими насадженнями, але вони найбільше потерпають від людської 

діяльності, а саме: незаконні вирубки та добування бурштину. Також, чималі території 

страждають від масового всихання дерев. 
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IMPACT OF NUCLEAR ENERGY FACILITIES INTO SURROUNDING 

LANDSCAPES 

Relevance. As a result of the activity of nuclear power industry for many years in the 

zone of  technogenic influence there are changes in surrounding landscapes. With the help of 

Earth remote sensing data, namely multispectral space images, one can study the dynamics of 

changes that have occurred with different types of landscapes over a long period of time. 

Estimation of the current state of landscapes in Khmelnytsky and Rivne Nuclear Power Plants 

(NPPs) will provide an opportunity to obtain more reliable information on the state of the 

landscapes in the regions. 
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Aim of the research: analyses the structure of nuclear energy in Ukraine and the impact of 

NPP facilities on the natural environment. 

The main task was to analyze the change in the state of the components of landscapes 

during the existence of the NPP, by deciphering the field of study in ENVI environment, using 

the program module for mapping changes to the different classifications of types of terrestrial 

cover. 

The explored territory is located in the north-western part of Ukraine. The most 

vulnerable to anthropogenic loading are landscapes within mixed forests of the zandro and 

zandro-alluvial plains, park-dibry shrub-grasslands, forest plains and broadleaf forests, forest 

plains of the southern and southwestern parts of the surveillance zone. 

As a result of the use of remote sensing methods of land, there were constructed matrixes 

of changes that have led to significant changes for a number of land plots, especially for open-

ground and alkaline areas that have entered the agricultural class. 

For a more detailed analysis of the change of landscape complexes, it is planned to apply 

Santinel-2 multispectral satellite imagery, with possible further verification of the terrain. 
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POTENTIAL BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS FOR NEW DRUG 

DELIVERY SYSTEM 

 

Modern medicine is associated with the development of nanomedicine and novel drug 

delivery system, which improve drug potency, control drug release, and targeting. In novel drug 

delivery system nanoparticles, which are classified into polymer-based, lipid-based, metal-base 

and biological, are used. For synthesys of nanocarriers, it is possible to use both synthetic and 

natural matirials. However, natural products have specific features like multipotence and 

synergy, which eplain their high value for human health. In this thesis, we decided to consider 

some potential plants, which can be used in further studies and research work. 

Table 1 

Potential biologically active compounds for new drug delivery system  

№ Plant name 
Target 

cancer 
Beneficial effects Ref 

1 
Elaeagnus 

angustifolia 

HT29, 

MCF7, Hela, 

HepG2, 

Walker 256 

carcinoma 

 anti-cancer, anti-bacterial, anti-fungal, 

anti-inflammatory and analgesic effects; 

 controlling enzymes (COX) or 

blocking the receptors (NMDA-R or BDZ-

R); 

[1] 
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cells  may decrease the blood pressure. 

2 
Panax 

ginseng 
HEK293T 

 anti-pruritic, antioxidative effects; 

 inhibitory effect of all ginsenosides 

tested; 

 could be used as novel histamine-

independent antipruritic agents. 

[2] 

3 
Glycyrrhiz

a uralensis 
B16-F10 

 anti-oxidation, anti-inflammatory, 

antiproliferative, and cytotoxic effects in 

various cells;  

 promoted cell apoptotic signaling; 

 potential anticancer effects by acting 

through different pathways 

[3] 

 

As it was mentioned before, all of the considered plants have anti-anti-inflammatory, 

anti-oxidantion, and anti-cancer effects. In cell studies, some of them promoted apoptosis. In 

future, they can be potentially encapsulated in nanocarriers. 
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ВИКОРИСТАННЯМ ДЗЗ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ   

Бурштин - це  дорогоцінне каміння, яке має попит в наш час. Видобуток цієї 

корисної копалини досить вигідний, але несе за собою катастрофічні наслідки для 

навколишнього середовища.  Перш за все, це - порушення лісового фонду, адже при 

вилученні каміння руйнується родючий шар грунту, та знищується велика кількість 

рослинного покриву, який потім дуже важко або неможливо відновити.  Ще одним 

негативним наслідком є порушення гідрологічного балансу (заболочення чи пересихання), 

адже бурштин часто видобувають способом гідророзмиву, використовуючи мотопомпи. 

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) є сучасним та ефективним методом 

досліджень. Користуючись космічними знімками, ми можемо чітко побачити 

розташування, розміри та зміну територій.  

На знімку номер 1 зображено одне з місць видобутку бурштину, яке знаходиться в 

Рівненській області, Рокитнівському районі, с. Вежиця. Ми виділили декілька екотопів. 
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Екотопи 1 

 
1.      Населений пункт Вежиця; 

2.      Лісиста місцевість; 

3.      Місця видобутку бурштину. 

Дослідивши знімки  місць видобутку, ми можемо сказати, що вилучення 

дорогоцінного каміння  відбувається дуже інтенсивно (і частіше всього нелегально, що  

дуже негативно впливає на екологічну та економічну сферу). За останні десять років в 

Рівненській області порушено більше 1000 га земель. 

Отже, наслідки видобутку бурштину є актуальною проблемою, яка потребую 

багато уваги та зусиль. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ УРАНОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА 

ЕКОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Дослідження впливу урановидобувних підприємств України за допомогою 

дистанційних методів зондування Землі (ДЗЗ) є актуальним завданням з огляду на 

потужну трансформацію ландшафтних комплексів в зоні впливу уранових шахт. 

Видобуток уранових руд здійснюється ДП «Схід ГЗК» одним із підрозділів якого є 

Новокостянтинівська шахта, локалізована на території Маловисківського району 

Кіровоградської області. Розвідані запаси становлять близько 100 тис. тонн. 

Мета дослідження – оцінити зміни рельєфу в зоні впливу урановидобувної 

Новокостянтинівської шахти з використанням космічних знімків та дистанційних методів.  

Використання таких методів дослідження має суттєві переваги оскільки доступ до 

об’єктів вивчення є складним або неможливим через небезпеку об’єкта та складну 

систему організації шахт. 

Екологічний стан досліджуваної території погіршується внаслідок формування 

радіоактивних відходів, які складуються у твердому вигляді на земній поверхні, скидів 

шахтних вод у водойми та викидів повітря з радіонуклідами через вентиляційні установки. 

Видобуток уранових руд має проводитися лише за умови забезпечення потрібного 

рівня безпеки для життєдіяльності населення та працівників шахти, а також для 

навколишнього середовища [1].  
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http://texty.org.ua/d/2018/amber/
https://earth.google.com/web/
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В процесі видобутку урану виникають пришахтні терикони, де є незначні залишки 

урану. Уранові руди містять не лише радіонукліди, а й сполуки токсичних елементів 

миш’яку, свинцю, ванадію, селену.  

Забезпечення безпеки функціонування шахти під час будівництва, експлуатації та 

після закриття викликає необхідність на основі аналізу небезпечних природних процесів 

розробити конструкційні удосконалення та заходи щодо усунення або зменшення 

відповідних ризиків.  

Дистанційні методи дослідження, дозволяють виявляти та картувати процеси 

трансформаціх геосистем під впливом антропогенної діяльності. Оцінка поточного стану 

ґрунтових покривів на території впливу Новокостянтинівської шахти надасть можливість 

отримати більш достовірну інформацію про стан екосистем в регіоні. За радарними 

знімками супутникової системи Sentinel-2 досліджено ризики зсувів і провалів території 

навколо Новокостянтинівської шахти.  

Активне функціонування уранових родовищ призводить до радіоактивного 

забруднення навколишнього середовища та змін природних ландшафтів. Також негативно 

впливає на стан здоров'я населення в межах уранодобувного району. 

Оперативне виявлення зазначених процесів на ранньому етапі дозволить говорити 

про часткове або навіть повне поліпшення ситуації. Але тільки за умови вдосконалення в 

екологічному плані технологій видобутку урану. 
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THE CONTENT OF RADIONUCLIDES IN UNDERGROUND WATERS OF THE 

CITY OF KYIV USING ARСGIS 

In recent years, the world has become increasingly dependent on the quality and purity of 

water. Water quality testing is an important part of environmental monitoring. When water 

quality is poor, it affects not only aquatic life but the surrounding ecosystem as well. These 

sections detail all of the parameters that affect the quality of water in the environment. These 

properties can be physical, chemical or biological factors. Physical properties of water quality 

include temperature and turbidity. Chemical characteristics involve parameters such as pH and 

dissolved oxygen. Biological indicators of water quality include algae and phytoplankton. 

Natural water may contain various impurities: heavy metals, radionuclides, organic pollutants, 

and so on. Therefore, there is an important task to ensure the quality and safety of the water.  

For Ukraine, which was affected by the Chernobyl disaster, it is also important to monitor 

the level of radioactivity of waters. However, the composition of groundwater also includes 

natural radionuclides. 

The purpose of this study was to identify water wells on the map of Kiev in which alpha 

and beta activity was observed. And some water wells, where radon-222 activity was also 

detected. The objects of study were water wells with a specific horizon, depth, address and 

activity of radionuclides.   
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In the course of this work, the ArcGIS system was used. This program helped to organize 

process, manage, analyze and distribute geographic information. The main purpose of this 

platform is the application of geographical knowledge in the practical field of public 

administration, business, science, education and the media.  

As a result of this work, it was established that the largest number of water wells 

containing radionuclides are located in the Obolon’ district of the city of Kyiv. Based on the 

initial data, wells were also marked on the LANDSAT map. 
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ФІТОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

На сьогодні, зростаюче надходження стічних вод до поверхневих водойм набуває 

характеру глобальної екологічної загрози. Для мінімізації негативного впливу 

забруднювачів на гідроекосистеми використовують різні сучасні методи очистки, серед 

яких особливої уваги заслуговують біологічні методи [1,2]. 

До біологічних методів очистки стічних вод відносять методи, що засновані на 

фітотехнологіях, і базуються на використанні природних процесів самоочищення водних 

систем, на основі вищої водної рослинності (ВВР),  водної мікрофлори і мікроорганізмів 

[2]. Серед споруд що використовують ці методи виділяють [1]: поля зрпошення, біологічні 

водойма, біоплато. 

Поля фільтрації – ділянка землі, на поверхні якої розподіляють каналізаційні та 

інші стічні води з метою їх очищення. На полях фільтрації використовується метод 

природного очищення. Період між поливами використовують для того, щоб пори 

ґрунту встигали звільнятися від вод і заповнювалися атмосферним повітрям. Зважені і 

колоїдні речовини, затримуються в ґрунті і за допомогою кисню і мікроорганізмів ґрунту 

перетворюються в мінеральні сполуки. Через великі обсяги проходження води 

виключається можливість висадки сільськогосподарських культур [1]. 

Поля зрошення – ділянки ґрунту, на яких одночасно з очищенням стічних вод 

відбувається їх утилізація як джерела вологи і утворення органічних добрив для 

вирощування рослин. [1,2].   

Біологічна водойма – природний або штучно створений водний об'єкт, призначений 

для біологічної очистки та доочистки стоків. Принцип дії заснованої на процесах 

самоочищення водойм. [1]. 

https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/
https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/
http://www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/toxprofiles/radon.pdf
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Біоплато – це водоохоронна споруда або конструктивний елемент гідротехнічної 

споруди природного або штучного походження, в яких угруповання ВВР використовують 

для очищення води від забруднювальних речовин. [1,2]. 

Отже, біологічні методи очищення є досить поширеними, різноманітними та 

ефективних у застосуванні для очистки стічних вод в різних галузях промислового 

виробництва.  
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ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНЕ ДЕГІДРОХЛОРУВАННЯ 1,1,2-

ТРИХЛОРЕТАНУ 

Промислове виробництво вініліденхлориду (ВДХ), який є мономером для синтезу 

полімерів і кополімерів, що мають високу стійкість до стирання, дії розчинників і хімічної 

корозії, базується на реакції дегідрохлорування 1,1,2-трихлоретану (ТХЕ) з 

використанням стехіометричних кількостей гідроксидів кальцію або натрію. В цьому 

процесі утворюється велика кількість забруднених стічних вод, які наносять велику шкоду 

навколишньому середовищу.  

Технологічно простішими в оформленні і керуванні процесом є гетерогенно-

каталітичні процеси дегідрохлорування ТХЕ, які мали б високу продуктивність, 

селективність, тривалість роботи без втрати активності, здатність забезпечити вимоги 

екології і утилізувати головний побічний продукт - хлористий водень. 

З літературних джерел відомо, що реакція дегідрохлорування ТХЕ з утворенням 

ВДХ перебігає на основних каталітичних центрах з відривом більш кислого протону з 

CHCl2- групи, тому необхідно вибрати такі каталітичні системи, які б мали середню 

основність і не реагували з протоном групи –СН2Cl, що сприяє утворенню цис- і транс- 

1,2-дихлоретиленів, які є менш цінними продуктами. 

 Досліди з гетерогенно-каталітичного дегідрохлорування ТХЕ проводили в 

проточному металевому реакторі з нерухомим шаром каталізатора. З подальшим 

хроматографічним аналізом продуктів. 

Було досліджено такі системи: MgO, CaO, 10%(CsCl-CaO)/SiO2. Cелективність 

щодо ВДХ над MgO в перші години є вищою, ніж над СаО. Проте, як МgО, так і СаО 

деактивуються з часом і перетворення трихлоретилену швидко зменшується. Система 

10%(CsCl-CaO)/SiO2 показала високу селективність до ВДХ – 89%, однак з часом вона  
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зменшується, як і перетворення ТХЕ, тому постає проблема стабілізації цих параметрів і 

подальше її дослідження. 

У ході дослідження проблеми було здійснено пошук каталізаторів які поліпшать 

процес дегідрохлорування ТХЕ. Дослідження систем, які засновані на простих і подвійних 

оксидах магнію, кальцію і кремнію є перспективним напрямком в розробці селективного 

каталізатора дегідрохлорування трихлоретану. Хороші результати показує система 

10%(CsCl-CaO)/SiO2, однак необхідно шукати шляхи стабілізації її параметрів.  
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ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК МЕХАНІЗМ 

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Світові тенденції екологізації суспільної свідомості та поширення 

природоохоронних настроїв сприяють інтегруванню в економічні відносини екологічної 

складової. З огляду на це, актуальним є впровадження абсолютно нової форми управління 

на авіапідприємствах, що задовольняє потреби виробників, споживачів та не суперечить 

екологічним вимогам. 

Врахування різних аспектів діяльності можливе при запровадженні інтегрованої 

системи менеджменту (ІСМ) – частини загальної системи управління підприємства, що 

відповідає вимогам декількох стандартів систем менеджменту, яка функціонує цілісно для 

досягнення поставленої мети. На основі комплексного наукового аналізу систем 

менеджменту визначено, що для ефективного управління всіма процесами авіаційного 

підприємства, які впливають на якість обслуговування клієнтів та середовища, ІСМ має 

розроблятись на основі:  

- системи управління якістю за моделлю ISO 9001; 

- системи екологічного менеджменту за моделлю ISO 14001. 

Для забезпечення належної роботи необхідним є документальне закріплення 

механізму дії ІСМ, що виключає наявність протиріч, невідповідностей чи 

неоднозначностей [1]. З метою підвищення результативності екологічного управління, 

доцільним є систематизація документації відповідно трьох ієрархічних рівнів: 

1. Перший рівень – основоположний. Документація рівня описує інтегровану 

систему менеджменту зі встановленою політикою у сфері якості, продукції, довкілля і 

наводить вимоги  ISO 9001 та ISO 14001.  

2. Другий рівень – структурний. Другий рівень конкретно визначає діяльність 

структурних підрозділів, яка необхідна для запровадження елементів ІСМ. 

3. Третій рівень – функціональний. Документація рівня – це детальні робочі 

інструкції. 
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Розроблена структуризація дозволяє повністю охопити і забезпечити нормативно-

правову підтримку для кожного напряму діяльності, починаючи від розроблення основних 

засад екологічної політики підприємства до елементарних виробничих процесів. Вона 

дозволяє контролювати, регулювати та зменшити техногенний вплив авіаційного 

підприємства на навколишнє середовище завдяки управлінським рішенням. 
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РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

АЕРОПОРТІВ  

Проблема техногенного навантаження аеропортів набуває особливої актуальності у 

зв’язку зі зростанням обсягів перевезень; наближенням селітебних зон до авіаційних 

підприємств; побудовою нових аеропортів; подовженням експлуатації застарілих типів 

повітряних суден. Слід відмітити, що науковці приділяють ще недостатню увагу як 

комплексному дослідженню  проблеми безпеки цивільної авіації в Україні, так й її 

екологічної складової. Тому, вкрай своєчасним та актуальним є розроблення 

рекомендацій. 

 Новизна роботи полягає в тому, що ефективним підходом до вирішення проблеми 

є науково обґрунтоване використання методів зниження навантаження, які мають ряд 

переваг технічного та економічного характеру. Пропонований аналіз має на меті дати 

кількісну оцінку забруднення; виробити концептуальні засади у сфері охорони 

навколишнього середовища, а також втілення їх на практиці з метою сталого 

економічного та соціального розвитку держави. Визначити та проаналізувати основні 

аспекти і проблеми забезпечення екологічної безпеки аеропортів. Для комплексного 

розв’язання проблем та підвищення екологічної безпеки в зоні аеропортів, необхідно 

розробити реальний механізм [1].  

Для забезпечення екологічної безпеки та для розв'язання екологічних проблем, 

необхідно розробити такі методи: 1) захисту повітря від забруднення двигунами 

повітряних суден; 2) захисту від електромагнітних полів радіочастот аеропортів; 3) 

захисту ґрунтів та води від забруднення стоками аеропортів; 4) оптимізаційні схеми 

керування повітряним рухом з урахуванням екологічного стану довкілля; 5) інтегральної 

оцінки екологічного стану підприємств авіаційного транспорту [2]. 

Аналіз здобутих результатів для аеропортів дозволяє рекомендувати збалансований 

підхід, який включає декілька методів. Отримані результати наукових досліджень можуть 

бути успішно використані на підприємствах авіаційної галузі. 

Висновки. Для вирішення екологічних проблем та підвищення екологічної безпеки 

аеропортів України необхідно застосовувати збалансований підхід з використанням 

комплексних заходів  та проводити постійний моніторинг стану навколишнього 

природного середовища в районі аеропортів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФОНТАНІВ ЯК СПОРУД В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Актуальність теми дослідження викликана необхідністю вирішення проблемних 

питань пов'язаних з термінологічно-понятійним відмінностями у визначенні такої 

архітектурного споруди як фонтани в міському середовищі. Уточнення даного визначення 

потрібно для подальшого вдосконалення містобудівної документації. 

Фонтани як область дослідження обрано не випадково, адже саме поняття 

«фонтан» є багатоаспектним.  

Ці архітектурні споруди можна розглядати як: 

1. об’єкт монументального мистецтва, пам’ятник культурної та історичної 

спадщини, елемент (частину) системи благоустрою населених пунктів (Закон України 

"Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, 

ст. 517; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; із змінами, внесеними Законом 

України від 17 травня 2012 року № 4710-VI);  

2. об’єкт будівництва – специфічну споруду для покращення мікроклімату з 

усім улаштуванням, устаткуванням та допоміжними пристроями, що належать до неї 

(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва);  

3. інженерну споруду - будівельну об’ємну систему, складену з лінійних 

наземних, надземних або підземних будівельних систем нижчого рівня, пов'язану з 

землею та водними ресурсами, створену з устаткування, обладнання та будівельних 

матеріалів в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт і призначену для 

виконання різного виду тимчасового перебування та пересування людей. Систему можна 

класифікувати за інженерним задумом що визначається цільовим призначенням об'єкта 

(ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд). 

Враховуючи термінологічно-понятійні розбіжності щодо сутності даного об’єкту, 

запропоновано, визначити поняття «фонтан» як специфічну споруду для покращення 

клімату оточуючого середовища та виконання комплексу заходів спрямованих на 

підвищення комфортності міських територій. Споруда володіє певними художньо-

естетичними якостями, являє собою складну технічну систему (сукупність конструкцій, 

технічних пристроїв, механізмів та будівельних матеріалів), пов'язана з землею та 

водними ресурсами, має конкретне місце розташування (просторове розміщення), 

призначена для виконання різного виду тимчасового перебування та пересування людей. 

Природні та матеріально-технічні елементи споруди мають внутрішні взаємозв'язки, 

завдяки чому представляють єдиний функціональний об'єкт. 

Висновки. Уточнення визначення фонтанів в міському середовищі дозволяє в 

подальшому вдосконалити містобудівну документацію та приймати обґрунтовані проектні 

рішення з урахуванням містобудівної ситуації. 
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ІНДЕКС ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ ЯК ОДИН З ПОКАЗНИКІВ 

НАВАНТАЖЕННЯ НА ГІДРО ЕКОСИСТЕМУ РІЧОК 

 

 Особливістю формування стоку малих річок є зв’язок з ландшафтом басейну, що 

робить їх вразливими, тобто ступінь залежності властивих їм біопроцесів від 

навколишнього водозбору значно вищий, ніж у великих річок [1]. Тому дослідження 

малих річок мають проводитись за екосистемним принципом та басейновим підходом. 

Об’єктом для таких досліджень може стати екосистема басейну річки Ірпінь, з 

численними малими притоками [2]. 

Впродовж 2015–2017 рр. були відібрані та проаналізовані проби води з р. Ірпінь та 

її приток. Також використовувались дані екологічного моніторингу державних установ: 

Центральної геофізичної обсерваторії, Дніпровського басейнового управління, дані 

щорічних Регіональних звітів Київської області про стан навколишнього природного 

середовища, а також Національна доповідь про стан НПС.  

Для кількісної екологічної характеристики навантаження на гідроекосистему 

басейну р. Ірпінь, було розраховано індекс техногенного впливу, за формулою: 

Ітех.впл =
Сзаб.реч

ГДКзаб.реч
∙ Ксамооч                 (1) 

де Сзаб.реч.− концентрація забруднюючої речовин; ГДКзаб.реч. – гранично 

допустима концентрація забруднюючої речовини; Ксамооч. – коефіцієнт швидкості 

самоочищення річкової води від забруднюючої речовини.  

Результати відповідних розрахунків представлені на рис. 1. 

 
Рис. 1.  Динаміка техногенного навантаження на р. Ірпінь за індексом техногенного 

впливу 

Розрахунками підтверджено, що на р. Ірпінь негативний вплив чинять її притоки – 

безпосередньо р. Нивка (Ітех.впл. в місці впадіння 0,65) та р. Козка (Ітех.впл. в місці 

впадіння 0,59), зокрема у р. Козка перевищення концентрації вмісту NO3 – в 1,9 рази і 

NO2 – в 1,1 рази; у р. Унава – 1 випуск Fe – в 1,6, а 2 випуск Fe – в 3,2. Це є результатом 

значного антропогенного тиску на їх водозбори. 
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DANGER OF AQUATIC ECOSYSTEMS POLLUTION BY ANABOLIC 

STEROIDS 

Anabolic steroids produced by humans and animals are constantly excreted into the 

environment in their active forms. The anabolic steroids include the following substances: 

estrone, estradiol, estrogen, etc., all of which are lipophilic and poorly soluble water [1]. 

Steroidal estrogens have been detected in effluents and influent from a variety of 

apartments of the environment; in particular, soil and water bodies at regions near sewage 

treatment plants, wastewater treatment plants and animal manure. They can be found in 

groundwater, soil water, runoff water from agriculture sites and surface waters (Table 1.) [2]. 

Table 1. 

Summary of estrogen concentrations (ng/L) in the environment, generally ranked 

from high-to-low concentration 

Sample 

type 

Es

trone 

17 α- 

estrogens 

17β-

estradiol 

Treated 

cattle feedlots 

72

0 

1100 1250 

Dairy 

farm waste 

water 

37

0–2356 

1750–

3270 

351–

957 

Biogas 

digestate 

59

3 

50 24 

Grazing 

land water 

78 31 18 

Swine 

manure 

70 175 15 

 

In aquatic wildlife, anabolic steroids have been clearly shown to cause abnormalities and 

impaired reproductive performance in some species, and to be associated with changes in 

immunity, behaviour and skeletal deformities. 

Some well established examples of adverse effects are: 

 Imposex (male genitalia in female) in marine molluscs; known to be due to exposure to 

antifouling paints on ships that contain organotin compounds; 

 Feminisation (development of female gonadal tissue and production of an egg yolk 

protein, vitellogenin); 

 Masculinized sexual traits [2]. 

For the prevention of the water pollution from metabolic disruptors anabolic steroids used 

many regulations. Such as different directives, national and international laws and also different 

acts, for example Toxic Substance Control Act and Safe Drinking Water Act, ect. 
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APPLICATION OF REMOTE SENSING IN MONITORING BIODIVERSITY 

Recently,  there  has  been  a  revolution  in  the  availability  of  spatial  information and  

in  the  development  of  applications  and  tools  for  managing  geographical  content  in  any  

field  of  interest  and  in  particular,  in  the  field  of  biodiversity –  the  variety  of  ecosystems,  

species  and genes, which is the world’s natural capital and its conservation is a key 

environmental priority  for  the  EU.  Information  needs  for  biodiversity  are  many  and  varied  

and  an important tool for monitoring biodiversity is a geographic information system (GIS), 

which accommodates  large  varieties  of  spatial  and  non-spatial  data  regarding  the  

biological  diversity[1].   

As an example of application of GIS technologies in monitoring of biodiversity can be 

my bachelor thesis on the theme “Influence of the South-Ukrainian Power Complex operation on 

the protected areas”. Landsat-5 TM multispectral images and satellite images of high resolution 

Sentinel-2 were used to investigate the change of the landscapes of the territory of the NRF. Due 

to our research [2], the types of terrestrial covers prevailing on the territory of the NRF were 

analyzed. Particular attention was paid to a surface with thin vegetation because this type of 

terrestrial cover is characterized by accumulation of rare animals and plants that require special 

attention and protection. For example such representatives of flora as Dianthus hypanicus, Silene 

hypanica, Cerasus klokovii, Moehringia hypanica, Onosma graniticola, Thalictrum foetidum and 

also representatives of fauna - Elaphe Longissima, Lutra lutra, Barbus barbus borysthenicus, 

Anax imperator, Bombus argillaceus and etc. 

In  the  context  of  EU  legislation,  as  a  response  to  the  European  Union  requests,  

regarding the  reports  on  biodiversity  conservation  in  all  Member  States  Protected  Areas  

(Article  6, Habitats Directive, 1992; Articles 9 and 12, Birds Directive, 2009), assessing the 

need for biodiversity  information  has  been  addressed  by  managers  of  protected  areas,  

scientists, decision makers, researchers and many others. Most of these people involved in 

protected areas’ work are aware that the absence of reliable information can have  the  most  

serious  consequences  for  the  understanding  of  biodiversity  and  that  they  need  better  

information for  decision.  This is where the ability of using GIS technology as a tool to monitor 

the habitat change, to track  wildlife  demographics,  to  predict  future  land  and  resources,  to  

use  and  share  all  this  results according to the EU policies, is essential to conservation goals 

and practices.  
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НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ  

 

Навчання з підкріпленням є одним з найбільш перспективних напрямків 

машинного навчання. З його допомогою штучний інтелект сьогодні здатний вирішувати 

найширший спектр завдань: від робототехніки та відеоігор до моделювання поведінки 

покупців і охорони здоров'я. Основна відмінність навчання з підкріпленням (reinforcement 

learning) від класичного машинного навчання полягає в тому, що штучний інтелект 

навчається в процесі взаємодії з навколишнім середовищем, а не на історичних даних. З 

точки зору кібернетики, є одним з видів кібернетичного експерименту.  

Відгуком середовища (а не спеціальної системи управління підкріпленням, як це 

відбувається в навчанні з учителем) на прийняті рішення є сигнали підкріплення, тому 

таке навчання є окремим випадком навчання з учителем, але учителем є середовище або її 

модель. Поєднавши в собі здатність нейронних мереж відновлювати складні взаємозв'язки 

і самонавчання  агента (системи) в reinforcement learning, машини досягли величезних 

успіхів, перемігши спочатку в декількох відеоіграх Atari, а потім і чемпіона світу з гри в 

го. Якщо ви звикли працювати з завданнями навчання з учителем , то в разі reinforcement 

learning діє трохи інша логіка. Замість того, щоб створювати алгоритм, який навчається на 

наборі пар «чинники - правильна відповідь», в навчанні з підкріпленням необхідно 

навчити агента взаємодіяти з навколишнім середовищем, самостійно генеруючи ці пари. 

Потім на них же він буде навчатися через систему спостережень (observations), виграшів 

(reward) і дій (actions). Агент впливає на середу, а середовище впливає на агента. Про таку 

систему кажуть, що вона має зворотний зв'язок. Таку систему потрібно розглядати як 

єдине ціле, і тому лінія розділу між середовищем і агентом досить умовна. Звичайно, з 

анатомічної або фізичної точок зору між середовищем і агентом (організмом) існує цілком 

певна межа, але якщо цю систему розглядати з функціональної точки зору, то поділ стає 

нечітким.  

Останнім часом навчання з підкріпленням використовувалося в психології для 

вивчення процесів людського навчання і діяльності. Зокрема, досліджувалися когнітивні 

моделі, що симулюють людську поведінку в процесі вирішення завдань і / або набуття 

навичок. 
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СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА БАЗІ НЕЙРОННОЇ 
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   Діагностика – це галузь знань в якій прийняття рішень повністю залежить від 

особи, що приймає рішення (ОПР). Цей факт разом з необхідністю прийняття правильних 

рішень з найменшими затратами часу, та можливих людських помилок викликає 

необхідність в створенні нових комп’ютерних систем, що здатні підвищити швидкість та 

якість прийнятих рішень. 

Повна передача відповідальності за прийняте рішення автоматизованій системі на 

даний момент не вбачається можливим. Загалом це пов’язано з різноманітними 

соціальними, правовими, культурними політичними, та технічними чинниками, зокрема: 

відсутністю можливості обробки складних (не типових) завдань, відсутністю системи 

контролю за автономними системами, не готовність людей покладатися в прийнятті 

важливих рішень лише на комп’ютерні системи. 

Саме тому на даний момент передбачається застосування систем підтримки 

прийняття рішень (СППР) які зможуть допомагати ОПР при прийнятті рішень, але не 

заміняти їх. Сучасні СППР виникли у результаті об’єднання систем управління базами 

даних (СУБД) та управлінських інформаційних систем (УІС). 

З недоліків сучасних СППР, можна визначити їх чітку орієнтацію на одну сферу 

діагностики на рівні програмного коду, наприклад медицину, і  неможливість 

застосування такої СППР в інших частинах життєдіяльності без переписування значної 

частини коду. 

Для подолання вищезазначеного недоліку, запропоновано створити універсальну 

СППР з використанням нейронної мережі. Вона не буде потребувати переписування 

значної частини програного коду при зміні сфери діагностування, а може застосовуватися 

в різних частинах діагностики в залежності від потреб ОПР який планує її розгортання на 

своєму ПК.  

Для зміни сфери застосування системи з нею необхідно провести процедуру 

попереднього навчання. По суті вказане навчання полягає в демонстрації системі 

правильних прикладів прийнятих рішень при різноманітних показаннях. За результатами 

роботи система також повинна отримувати додаткове навчання на базі результатів від 

прийнятих рішень 

В перспективі  використання універсальної СППР на базі нейронної мережі в 

діагностуванні дозволить покращити швидкість та якість прийнятих спеціалістами рішень. 
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ 

 

      Вступ. Для дослідження діяльності серцевого м’яза використовують 

електрокардіографію (ЕКГ), яке може проводитися як в стані спокою, при фізичному 

навантаженні. В процесі електрокардіографії визначаються стан серцевого м’яза, ритм 

серця, кровотік в міокарді. Результати проблематики  ЕКГ опубліковані у значній 

кількості праць. 
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      Постановка завдання. Провести аналіз сучасного стану електрокардіографії і 

визначити перспективні напрями її розвитку. 

      Основні результати.  Електрокардіографія є одним з основних методів 

дослідження серця і діагностики захворювань серцево-судинної системи. Цей метод дає 

можливість з великою точністю говорити про локалізацію вогнищевих змін міокарда, їх 

розповсюдженість, глибину і час появи. Поєднання електрокардіографічного дослідження 

з функціональними пробами допомагає виявити приховану коронарну недостатність, 

перехідні порушення ритму, проводити диференційний діагноз між функціональними та 

органічними порушеннями роботи серця. 

       У кабінеті діагностики на область грудної клітини в спеціальних точках 

фіксуються електроди, які забезпечені присосками, для забезпечення щільного контакту зі 

шкірою, що виключить можливість виникнення перешкод. Тривалість процедури 

становить кілька хвилин. 

       На практиці використовуються наступні методи ранньої ЕКГ діагностики: 

метод Сімсона, методи спектрального аналізу, методи спектрально-часового картування, 

методи вейвлет аналізу, метод аналізу у підпросторі власних векторів та комбіновані 

методи. Відомі перспективні напрями апаратного забезпечення ЕКГ. Так наприклад, 

Холтер – це портативний медичний реєстратор, що застосовується для реєстрування 

електрокардіограми й артеріального тиску протягом доби для того щоб зібрати, 

проаналізувати отриману інформацію й виявити можливі порушення. Холтер 

прикріплюють на ременях до тіла й установлюють у визначених місцях електроди. Цей 

процес називається холтеровським моніторингом, названим на честь вченого-дослідника 

Нормана Дж. Холтера, що вперше застосував в 1961 році цю методику. 

     Висновок. У доповіді проведений аналіз сучасного стану електрокардіографії і 

визначені перспективні напрями її розвитку. 
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ДОДАТОК MIMO 

Вступ. Swіft Playgrounds, додаток для іPad від Аpple, популяризує ідею навчання 

програмуванню через мобільні девайси, а не тільки на комп'ютері. Але основна орієнтація 

спрямована на дітей, і навчання тільки мові Swift. Новий додаток, який називається Mіmo, 

йде набагато далі цього. З його допомогою можна отримати міні-уроки не тільки Swіft, 

але і HTML, CSS, JavaScrіpt, Pуthon та інших мов програмування. 

Матеріали і методи. Під час написання тез були використані наступні методи 

наукового дослідження: історичний, порівняльний, синтезу і аналізу. Мета дослідження — 

визначення особливостей нового додатку Mіmo на іOS і способів навчання мовам 

програмування широких верств населення. 

Результати. Додаток дозволяє перенести уроки програмування зі звичайних 

комп'ютерів на більш компактні платформи і зацікавленим в програмуванні користувачам 

почати оперативно розбиратися з кодом прямо на їх телефонах в будь-який час. 

Кожен урок в Mіmo починається з невеликого завдання, пов'язаного з уривком 

коду. В кінці уроку можна отримати фiдбек, за яким зрозуміло, куди рухатися далі. 

Навчання частково ігрове: користувач колекціонує значки та бали, збирає досягнення. 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=66394
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Зараз в базі програми є курси по HTML, CSS, JаvаScript, Swіft, Pуthon, Rubi, Jаva, C 

#, C ++ і SQL. Плюс є програмний курс для новачків. В майбутньому база уроків 

розширюватиметься. Буде додано інформацію про хакерство, машинне навчання, R, 

Rаspberry Pі і Terminal. Розроблюється ідея внести модуль семантики, щоб показати, що у 

кожної мови є свій блок синтаксису, блок знаків, але загальна семантика, концептуальна 

структура не залежить від конкретної мови. Формалізми, які використовуються в 

комп’ютерних реалізаціях, схожі між собою, навіть за наявності переліку відмінностей. 

Такі формалізми є складними по відношенню до великих проблем, деяких структур 

скінченої кількості множин, різних по характеру, але взаємопов’язаних частинних 

проблем, для вирішення кожної з яких потрібні специфічні знання. Тому кожна частина 

повинна використовувати одну і ту саму техніку синтаксису і однакові поняття в 

семантиці. 

Висновки. В результаті проведення дослідницької роботи було здійснено огляд 

додатку Міmo, внесено пропозиції для подальшого його розширення.  

Список літературних джерел 
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УДК  631.2                                                                

М.Л. Гніденко 

НТУУ 

 «КПІ» ім. Ігоря Сікорського 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДАНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

Вступ. Інформаційна безпека – це стан захищеності системи обробки і зберігання 

даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від 

несанкціонованого доступу.  

Постановка завдання. Дослідження інформаційної безпеки даних вимірювань, за 

допомогою різних методів шифрування. 

Основні результати. 

Шифрування – найбільш могутній засіб забезпечення конфіденційності. Воно 

займає центральне місце серед програмно-технічних регуляторів безпеки, бувши основою 

реалізації багатьох з них, і в той же час останнім (а часом і єдиним) захисним рубежем. 

Наприклад, для портативних комп'ютерів тільки шифрування дозволяє забезпечити 

конфіденційність даних навіть у разі крадіжки. 

Метод симетричного шифрування передбачає використання одного і того ж ключа, 

що зберігається у секреті, для за шифрування і для розшифрування даних. Основним 

недоліком симетричного шифрування є те, що секретний ключ повинен бути відомий і 

відправнику, і одержувачу. З одного боку, це створює нову проблему розповсюдження 

ключів. З іншого боку, одержувач на підставі наявності зашифрованого і розшифрованого 

повідомлень не може довести, що він одержав це повідомлення від конкретного 

відправника, оскільки таке ж повідомлення він міг згенерувати cамостійно.  

В асиметричній криптографії використовується підклас односпрямованих функцій 

– односпрямовані функції з обхідними шляхами, для яких оборотна функція може бути 

обчислена так само просто, як і пряма, тільки  якщо відома спеціальна інформація про 

обхідні шляхи. Ця спеціальна інформація виконує роль секретного ключа. 
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Методи асиметричного шифрування передбачають використання двох ключів. 

Один з них, несекретний (він може публікуватися разом з іншими відкритими 

відомостями про користувача), застосовується для шифрування, інший (секретний, 

відомий тільки одержувачу) – для розшифрування. 

Висновок. В доповіді проведено аналіз двох методів шифрування: симетричний і 

асиметричний. Досліджено, що методи асиметричного шифрування дозволили вирішити 

важливе завдання спільного формування секретних ключів, що обслуговують сеанс 

взаємодії при початковій відсутності загальних секретів.  

 

Список літературних джерел 

 

1. Лужецький В. А. Основи інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / В. 

А. Лужецький, А. Д. Кожухівський, О. П. Войтович // Вінниця: ВНТУ. – 2009. – Режим 

доступу до ресурсу: https://studfiles.net/preview/6012701/page:44/. 

 

 

 

УДК 004.056.5(075) 

А.Р. Деменко  

Національний авіаційний університет, Київ  

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ  ДВИГУНА БПЛА 

 

Вступ. З кожним днем все більш широкого розповсюдження набувають безпілотні 

повітряні судна (БПС) вагою до 5 кг.  Безпілотні повітряні судна (БПС або дрон) – 

літальні апарати, які літають та сідають без фізичної присутності пілота на його борту, але 

знаходяться  під його постійним дистанційним контролем. Галузі та задачі їх застосування 

різноманітні: вирішення військових тактичних, інженерно-технічних, аграрних задач, 

енергоаудит, діагностика конструкцій та обладнання, аерозйомка. На ринку існує велика 

кількість готових до використання подібних БПС, проте задача розробки нових зразків є 

актуальною. Незалежно від конструкційного виконання одним з обов’язкових елементів 

БПС є його гвинтомоторна установка, яка в багатьох випадках для легких БПС 

складається з безколекторного електричного двигуна (БКЕД), контролеру обертів двигуна 

(КО) та пропелеру. Параметри гвинтомоторної установки впливають на всі експлуатаційні 

характеристики БПС. Для забезпечення правильної експлуатації установки необхідно 

впевнитися, що температури КО не виходять за безпечні межі для усіх режимів їх роботи 

на всіх рівнях тяги. 

Постановка задачі. Обгрунтувати структуру ефективного вимірювача температури 

двигуна з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. 

Основні результати. Моніторинг температури контролера обертів двигуна 

необхідний для недопущення виходу останнього з ладу при випробуваннях на високих 

обертах та струмах. Саме тому розроблений вимірювальний канал, структура якого 

подана на рис. 1, складається з термопари типу К, інтегрального пристрою узгодження 

MAX 31855, підключеного за допомогою цифрового інтерфейсу SPI до мікроконтролера. 

Результати вимірювання виводяться на дисплей у градусах Цельсія та передаються на 

персональний комп’ютер. 

MAX 

31855
МККО

SPIТермопара 

К-типу
 

Рис. 1. Структурна схема вимірювального каналу температури двигуна 

https://studfiles.net/preview/6012701/page:44/
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Перетворювач MAX 31855 забезпечує узгодження сигналів термопари в широкому 

діапазоні вимірюваних температур )1350...200( CC   , має вбудований модуль компенсації 

температури холодного спаю, 14-бітний АЦП, який забезпечує роздільну здатність 0,25°С 

та цифровий інтерфейс SPI для підключення до МК. Калібрування каналу виконано 

шляхом зіставлення його показів з показами цифрового мультиметра з класом точності 

вимірювання температури 1. Похибка не перевищувала 3,5%. 

Висновки. В ході даної роботи розроблено вимірювальний канал, який дозволяє 

визначати температуру ключового елемента, а саме контролера обертів двигуна, що є 

необхідним при проектуванні легких безпілотних повітряних суден. З його допомогою 

можливо оцінювати характеристики різних моделей безколекторних електричних 

двигунів, підбирати для них оптимальний пропелер, оцінювати час польоту БПС. Це 

особливо актуально в умовах обмеженої інформації про двигун в його технічній 

документації. 

Список літературних джерел 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТОМОГРАФІЇ 

 

 Вступ.  Томографія заснована на отримані пошарових зображень об’єкта 

досліджень. Вперше цей метод досліджень був розроблений Н.І. Пироговим . Сучасна 

томографія дозволяє проводити прижиттєві дослідження і за допомогою математичної 

опрацювання отриманих даних вимірювань  формувати  тривимірну реконструкцію 

зображення досліджуваного органу.        

Постановка завдання . Розглянути і проаналізувати методи функціонування сучасних 

томографів і визначити перспективи їх розвитку.   

Основні результати .У медицині використовується різні методи томографії: 

Комп'ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), Однофотонна 

емісійна комп'ютерна томографія (ОЕФКТ) і Позитронна емісійна томографія (ПЕТ). 

 Принципом роботи комп’ютерного томографа в загальному вигляді є безперервне 

пошарове сканування досліджуваного пацієнта. Цей метод заснований на техніці 

послідовного просвічування тонким рентгенівським променем об’єкта дослідження 

(голова, шия, гортань, грудна порожнина, черевна порожнина, органи таза, відділи хребта, 

суглоби і т.д.) і математичному відновленні зображення отриманого «зрізу» на екрані 

дисплея. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) побудована за тим же ж принципом 

утворення зображення. Головна відмінність від КТ полягає у природі хвиль. На МРТ вони 

електромагнітні, тобто безпечні для людини. Під їхньою дією різні ділянки тканин (різної 

щільності) дають різну «сигнальну відповідь», що фіксується на матриці. Відповідно, 

сигнали обробляються і моделюються в зображення.При МРТ діагностиці створюються 

умови передачі тілом пацієнта ледь помітних радіосигналів. Позитронну емісійну 

томографію (ПЕТ) та однофотонну емісійну томографію використовують для досліджень 

функціональних станів. Для цього в тіло пацієнтів вводять спеціальні речовини які, 

залежно від функціонування органів і тканин, накопичуються або навпаки не 
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накопичуються в них. Розподіл цієї речовини та ступінь накопичення її у відповідних 

частинах органів реконструюють за допомогою реєстрації позитрон-електронної 

анігіляції та емісії фотонів високої енергії, що виникають при розпаді компонентів 

введеної речовини в організм. Найбільш перспективним методом томографії є МРТ , який 

на сьогодні набуває найбільшого поширення.      

Висновок. У доповіді наводяться види томографів та їхні принципи роботи  на 

основі аналізу їх функціонування визначені перспективні методи томографії. 

 

Список літературних джерел 
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СЕНСОРНІ ПАНЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Вступ. Сенсори нового покоління інтегровані в інтелектуальні системи мають 

забезпечити виконання основних функцій у режимі on-line, а також відповідати вимогам 

мікромініатюризації з одночасним підвищенням надійності інформаційних систем. 

Інтелектуальні сенсорні системи є сукупністю послідовних функціональних ланок: сенсор 

(первинний перетворювач), який зв’язує чутливий елемент через високоточний 

вимірювальний канал із засобами інтелектуальної обробки отриманої інформації – 

мікропроцесором. 

Постановка завдання.  

Провести аналіз функціонування сенсорів інформаційних систем в незвичних 

умовах при повсякденній експлуатації. 

Основні результати. 

На сьогодні, сенсори, з одного боку, є самостійними, конструктивно автономними 

засобами вимірювання, а з іншого боку – важливими невід’ємними складовими 

інформаційно-вимірювальних систем, систем автоматичного контролю, систем управління 

технологічними процесами тощо. За інформацією, отриманою від сенсорів, можна 

передбачити виникнення небезпечних ситуацій на контрольованих об’єктах та 

унеможливити їх, що є особливо важливим на теплових, атомних електростанціях, 

хімічних підприємствах тощо. Оскільки саме від характеристик сенсорів та їх 

безвідмовної роботи залежать надійність та достовірність отриманої інформації про 

вимірювальні величини та стан контрольованих об’єктів, сенсори відіграють ключову 

роль у функціонуванні будь-якої інформаційно-вимірювальної системи. Зважаючи на 

можливі агресивні умови експлуатації сенсорів (висока температура, радіоактивність, 

висока вологість тощо), використання систем контролю, конструкції яких передбачають 

наявність кабельних ліній зв’язку та джерел живлення, не гарантують безвідмовність 

функціонування системи контролю та не дають гарантії передбачення небезпечних 

ситуацій на контрольованих об’єктах. Тому вдосконалення характеристик існуючих і 

розробка нових пасивних безпровідних сенсорів є ключовими напрямками дослідження та 

метою роботи, що спрямовані на покращення надійності контролю вимірювальних 

величин та безвідмовності і безпеки функціонування контрольованих об’єктів. 

Висновок. 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/nuc_techn/med/tom
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В результаті використання сенсорів для дистанційного вимірювання вологості та 

температури можна підвищити точність процесу вимірювання за рахунок формування 

опорного сигналу та усунути вплив негативних факторів навколишнього середовища на 

поверхню звукопроводу завдяки використанню зовнішнього чутливого до вимірювальної 

фізичної величини елементу. 
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КиМУ 

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

Вступ. В телекомунікаційних системах використовується широке коло 

інформаційних сигналів. Процеси формування, передачі, опрацювання інформації зв’язку 

використовують апаратно-програмні засоби, системи та коливання. Сучасні 

телекомунікаційні системи є апаратно-програмними комплексами, які використовують 

потужне інформаційне і апаратне забезпечення, яке створено з використанням сучасних 

інформаційних технологій.  

Постановка завдання. Визначити основні класифікаційні ознаки і на їх основі 

провести класифікацію інформаційних сигналів в телекомунікаційних системах.  

Основні результати. На основі аналізу значної кількості публікацій по 

особливостям, характеристиками і ознакам виконання різних видів інформаційних 

сигналів в телекомунікаційних системах, наведені наступні класифікації інформаційних 

сигналів. 

Наведена класифікація не в повній мірі відображає фізичну природу інформаційних 

сигналів в телекомунікаційних системах. Тому додатково наведемо приклади 

інформаційних сигналів за фізичною природою: _ механічний; _ акустичний; _ 

радіосигнал; _ гідравлічний. 

Висновок. В доповіді наведені класи сигналів, які в повній мірі відображають 

математичні моделі.   
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   Дуже часто буває, що компанії, які відмінно розбираються в сучасних течіях 

інформаційних технологій, володіють величезним потенціалом і можливостями, 

випускають продукт, який виявляється нікому не потрібним. І так відбувається майже з 

95% нових продуктів. Головною причиною цього є люди, які його створюють та 

користуються ним. 

В даний час інноваціями є проектування, яке орієнтоване на людину. Хтось вважає 

це філософією, хтось методом, але цей підхід дозволяє виявляти основні потреби 

користувачів або споживачів і вирішувати їх за допомогою нових продуктів або сервісів. 

Основна ідея такого проектування - "спостерігай і слухай, вигадуй і прототипуй, і 

повторюй ланцюжок заново". 

Ось прості кроки, які є основою даного проектування:  

Для початку потрібно дізнатися користувача. Тобто це не просто знати чоловік це 

чи жінка і який у них вік, а розуміти потреби, цілі та дії. Для цього можна спілкуватися з 

людьми, прислухатися до того, що їх турбує, і формувати для себе різне бачення ситуацій. 

Після такого аналізу з'являється детальна інформація про користувачів, яка 

перетворюється в ідеї. Ці ідеї і використовується проектувальниками для створення 

працездатних, персоналізованих, орієнтованих на людей рішення. Це дозволить зрозуміти, 

що саме варто розробляти, створювати або покращувати. У спеціалістів може вийти 

величезна кількість ідей, рішень і пропозицій, не варто їх відразу відкидати, треба почати 

їх опрацьовувати. 

Наступним кроком буде прототипування. Такий інструмент - це сполучна ланка 

між проектувальниками та їх користувачами. Демонструючи своїм користувачам навіть 

мінімальні напрацювання, можна отримати від них відгук, емоції і коментарі, які 

позначать напрямок розвитку, і дозволять уникнути критичних помилок. Такий обмін 

повинен бути інтерактивним і залучати якомога більше користувачів. З кожним разом 

продукт буде все більш точним, відповідним користувачеві. 

Може здатися, що даний метод витрачає дуже багато ресурсів, як тимчасових, так і 

людських, але проектування, яке орієнтоване на людину точно варто цього, адже саме 

задоволений користувач визначає успіх продукту та компанії. 
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ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОВМИСНИХ ПРОГРАМ НА ПЛАТФОРМІ ANDROID НА 

ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО МЕТОДУ 

   Сьогодні платформа Android є лідером на ринку мобільних операційних систем 

(ОС). Кількість шкідливих програм постійно зростає і вони набувають все складнішої 

форми. Загалом ці програми попадають до користувача  через недосконалі методи 

перевірки додатків. 

Зі стрімким збільшенням об’ємів даних, популярними стають методи нейронних 

мереж, які дозволяють вирішувати задачі розпізнавання образів, класифікації та аналізу 

прихованих закономірностей в даних. 
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Щоб визначити чи не належить додаток до шкідливого ПЗ слід скласти 

класифікаційні ознаки. В якості таких ознак можуть бути дії, які програма виконує на 

пристрої, а для отримання ознак додатку ОС Android — маніфест, байт-код додатку і 

динамічний аналіз. 

Використання даних, отриманих статичним і динамічним аналізом одночасно, 

може вирішити їх недоліки, тим самим підвищити ймовірність виявлення шкідливих ПЗ.  

Таким чином, в порівняні з розглянутими вище механізмами виявлення зловмисних 

програм ОС Android, запропонований підхід має ряд переваг: здатність виявляти раніше 

невідомі шкідливі ПЗ; відсутність у необхідності бази сигнатур; стійкість до обфускаціі.  

Здатність виявляти раніше невідомі шкідливі ПЗ досягається застосуванням 

нейронних мереж, які дозволяють виявляти складні залежності між вхідними і вихідними 

даними. При навчанні на існуючих програмах нейронна мережа виявляє закономірності, 

властиві додаткам кожного класу і в результаті буде здатна вірно визначати, до якого з 

класів відноситься програма, відсутня в навчальній вибірці. 

У результаті, комплексне застосування статичного і динамічного аналізу  програм 

ОС Android дозволяє отримати достатньо ознак, які дозволяють з високою часткою 

ймовірності безпомилково класифікувати досліджувані програми. Завдання класифікації 

вирішене за допомогою апарату нейронних мереж. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ IT В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВОНА 

ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ "РОЗУМНА ТЕПЛИЦЯ" 

Вступ. У наш час сільське господарство України потребує оптимізації виробництва 

з метою одержання максимального прибутку з врожаю, раціонального використання 

природних ресурсів, захисту навколишнього середовища. Тому впровадження і 

використання сучасних новітніх технологій в є актуальним завданням.  

Постановка завдання. Провести аналіз функціонування апаратно-програмного 

забезпечення комплексу "Розумна теплиця", який є новітнім об’єктом для широкого 

використання у сільському господарстві. 

Основні результати. Аппаратно-програмне забезпечення "Розумна теплиця" 

включає в себе кліматичний контроль – пункт управління, яким керується мікроклімат в 

теплиці. До нього підключаються різноманітні датчики для контролю над усіма 

ключовими параметрами тепличного виробництва: датчики температури і вологості 

повітря, температури рідини, pH і CO2, ультразвукові датчики рівня рідини, датчики 

освітлення, поливу, обігріву, провітрювання тощо (можна підключати до 128 їх 

різновидів). Розчинний вузол - тобто механізм поливу, який готує для рослин живильний 
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розчин, може контролюватися віддалено, через онлайн-інтерфейс, його можна 

програмувати за часом або показанням датчиків.         

Всі дані потім надходять на віддалений «хмарний» сервіс, де вони обробляються і 

зберігаються. Завдяки цьому можна буде провести аналіз всього процесу зростання і 

розвитку рослин, домагаючись таким чином більш високої ефективності роботи теплиці. 

До сервісу розроблено спеціальний мобільний додаток, що дозволяє управляти 

контролером в віддаленому режимі, включаючи режим оповіщення про надзвичайні 

ситуації. Плюс, можна буде задіяти за допомогою сервісу один з готових рецептів для 

вирощування тієї чи іншої тепличної культури. Рослини вирощуються без прямої участі 

людей. 

Використання системи дає можливість вирощувати овочі і садові квіти, для чого і 

розробляли власні конструкції: на системі площею 0,5 кв. м вдалося виростити 320 кущів 

полуниці, яка почала плодоносити вже на 24 день після висадки. Зараз у компанії є одна 

теплиця, що працює на такій системі: робочі прототипи контролера і розчинного вузла, 

готові до серійного виробництва. 

Висновок. В доповіді проведений аналіз та перспективи впровадження і 

майбутнього розвитку старт-апу "Розумної теплиці" у сфері сільського господарства 

України. Ця система використовує всі надбання науково-технічного прогресу і обумовлює 

оптимізацію процесів виробництва сільсько-господарської продукції та догляду за 

рослинами. Завдяки ій можна отримати максимальну кількість врожаю не застосовуючи 

виснажливих зусиль. 
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НАЗВА МАТЕРІАЛІВ 

У завданнях паралельного програмування головною метою є скорочення реального 

часу розрахунків на багатопроцесорній обчислювальній системі, а також часу, 

витраченого на розробку паралельного додатка. При розробці паралельної програми 

важливим є вибір технології паралельного програмування. При її виборі рекомендується 

оцінити можливість створення ефективних програм, можливість швидкого створення 

паралельних програм і гарантії збереження ефективності паралельної програми при її 

перенесенні з одного комп'ютера на інший.  

Об'єктом роботи є створення програмного інструменту для автоматизації 

проектування паралельних програм із загальною пам'яттю. Пропонований програмний 

інструмент може бути використаний для проектування паралельних додатків із загальною 

пам'яттю. Розглянемо основні етапи циклу розробки паралельної програми з 

використанням даного інструменту.  

 Вибір і настройка паттерна програми за допомогою Майстра. Реалізовано загальні 

патерни паралельних програм на базі наступних моделей створення та функціонування 

потоків: модель делегування, модель з рівноправними вузлами, конвеєр, модель 

«виробник-споживач».  

 Ручна конкретизація патерну. У разі необхідності отриманий каркас додатку 

вручну доопрацьовується користувачем.  

https://ain.ua/2016/03/14/ukrainskaya-kompaniya-delaet-umnye-teplicy-gde-uxod-za-rasteniyami-polnostyu-programmiruetsya/
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 Отримання експериментальних характеристик. Тут передбачається проведення 

експериментів з отриманої паралельної програми, наприклад з метою визначення її 

ефективності.  

Програмний інструмент призначений для проектування паралельних програм із 

загальною пам'яттю на мові С / С ++. При проектуванні програм використовуються готові 

паттерни, що робить процес написання програм простішим і надійнішим, позбавляє 

програміста від рутинної роботи. Результати, отримані при апробації запропонованого 

інструментарію, ілюструють зниження трудомісткості розробки, а також підтверджують, 

що обрана методика дозволяє прискорити і поліпшити процес проектування паралельного 

коду, при цьому неістотно впливає на ефективність виконання створених програм.  

Розроблений інструмент може бути використаний для вирішення наступних задач: 

- проектування паралельних програм для багатопроцесорних систем; 

- оцінка найважливіших параметрів виконання програм в паралельному режимі; 

- навчання технологіям паралельного програмування. 
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ДАВАЧІ КОНТРОЛЮ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛІ 

Вступ. Забруднення повітря, викликане відпрацьованими газами від автомобілів, 

функціонування різних промислових підприємств та повсякденної діяльності людини, 

стало в наш час серйозною проблемою. До зазначених газів відносяться, в основному, 

оксиди азоту, чадний газ, оксиди сірки тощо. Забруднення цими газами призводить до 

виникнення кислотних дощів, смогу великих міст, впливає на глобальне потепління, що 

серйозно погіршує екобезпеку довкілля та життєдіяльність людини. Зазначене вимагає 

створення складних високоточних вимірювальних засобів та датчиків, зокрема 

інтелектуальних з метою моніторингу параметрів навколишнього середовища і 

попередженняможливих катаклізмів. 

Постановка завдання. Проаналізувати забруднювачі повітря та вимірювальні 

засоби для визначення їх вмісту в ньому. 

Основні результати. Гази, що відходять від теплових електростанцій по своєму 

складу дуже близькі до відпрацьованих газів автомобілів. Однак, це великі енергетичні 

установки з досить високою температурою горіння. Із цієї причини ступінь згоряння 

палива вища й відповідно вміст шкідливих речовин у викиді, як правило, нижче. Як й у 

випадку автомобілів, режим горіння повинен бути близький до стехіометричного. 

Надмірна кількість поданого на спалювання повітря через пальник котла веде до того, що 

невикористаний кисень і пропорційний об'єм азоту нагріваються полум'ям і викидаються з 

газами, що відходять, так що надлишкове тепло тратиться в атмосфері з гарячим повітрям 

у складі димових газів. 

Основні компоненти газів, що відходять теплових електростанцій  

Діоксид вуглецю СО2 12-18 % об.  
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Оксид вуглецю СО 0-50 млн -1 Вуглеводні СnНm 0-1500 млн -1  

Оксид азоту NO 100-700 млн -1  

Діоксид азоту NO2 0-100 млн -1  

Кисень О2 1-5 % об. Азот N2 62-80 % об.  

Діоксид сірки SO2 0-3000 млн -1 Пари води Н2О 4-14 % об.  

Висновки. Отримані результати вказують на необхідність створення нових та 

удосконалення існуючих вимірювальних засобів для моніторингу повітряного 

середовища, підвищення їх інтелектуалізації, ефективності та зменшення собівартості. 

 

Список літературних джерел 
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УДК 621.3                      

     Р.М. Марчук  

Національний авіаційний університет, Київ  

 

ЧАСОВА ШКАЛА ВИМІРЮВАННЯ ПРИ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Мета:  дослідження властивостей та вивчення фізичних характерис  тик модулів 

детекторів ALICE.      

 Вступ: Ядерні реакції при різних експерементальних установках включаючи 

Великий адронний колайдер(ВАК)  Реакції під час зіткнення у ВАК протікають за дуже 

малі проміжки часу. Це значно ускладнює розвиток науки та проведення експерементів, 

оскільки точність резудьтатів є дуже відносною через недосконалість датчиків та методик 

вимірювання. Починаючи з камери Вільсона детектори ставали все точніші та складніші. 

Протягом багатьох років вона була єдиним ефективним способом безпосередньо 

спостерігати елементарні частинки. У цій роботі буде розглянуто детектор ALICE який 

фіксує зіткнення важких iонів. Теорія сильної взаємодії між елементарними частинками - 

квантова хромодинаміка передбачає можливе існування фазового переходу до нового 

стану речовини при дуже високих температурах (густинах енергії) та високих густинах 

баріонного заряду.     

 Постановка завдання. Навести основні харак1теристики сучасних сенсорів і 

визначити можливості їх використання. Вивчити експериментально характеристики 

модуля мікростріпового кремнієвого детектора.        

Основні результати. Детектор складається з центральної частини, яка реєструє та 

ідентифікує адрони, електрони і фотони та з мюонного спектрометра, розташованого з 

одного боку від центральної частини. Більшість детектуючих пристроїв центральної 

частини, які покривають область псевдобистрот та повний азимутальний кут частково, або 

повністю заховані у великий соленоїд.      

 Реєстрація частинок та визначення треків на відстанях від 3,9 см до 43 см, здійснюється 

внутрішньою трековою системою, яка складається з шести шарів кремнієвих детекторів. 

Для того, щоб досягти необхідної роздільної здатності по прицільному параметру та 

внаслідок дуже високих густин частинок (до 80 частинок на см2), для двох найглибших 

шарів ВТС були обрані піксельні детектори (SPD), а для двох наступних зовнішніх шарів - 

кремнієві дрейфові камери (SDD). Два зовнішніх шари, де густина треків буде близькою 

до одної частинки на см2, будуть обладнані двохсторонніми мікростріповими кремнієвими 

детекторами (SSD). За виключенням двох найглибших шарів, усі шари будуть з'єднані з 
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аналоговою електронікою для ідентифікації частинок за допомогою вимірювання втрат 

енергії у середовищі в нерелятивістській області. Це визначає внутрішню трекову систему 

як єдиний пристрій, що спроможний вимірювати спектри частинок з поперечними 

імпульсами ~100 МеВ/с.         

Висновок: У доповіді наведені технічні характеристики сучасних сенсорів і 

огрунтовані їх принципи використання.                                                  

Список літературних джерел 
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УДК 621.396(045) 

О.І. Сапіцький  

В.І. Таран  

Національний авіаційний університет, Kиїв 

МЕТОДИ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В СИСТЕМАХ ПОСАДКИ 

ПОВІТРЯНИХ СУДЕН І СИСТЕМАХ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Методи цифрової обробки сигналів набули широкого застосування в авіаційних 

радіонавігаційних системах, зокрема в системах посадки, де визначаються відхилення 

літака від курсу і глісади контролюється за допомогою визначення різниці глибин 

модуляцій сигналів, що знаходяться у двох пелюстках діаграми спрямованості антени, ці 

сигнали модулюються різними частотами ( 90 Гц і 150 Гц). В приймальному тракті вони 

виділяються системою фільтрів налаштованих на визначені частоти модуляції, 

співвідношення рівнів сигналів несе інформацію про просторове положення повітряного 

судна. 

 В радіолокаційних станціях важливою є задача визначення швидкості повітряного 

судна. Рух літака викликає зміщення частоти відбитого від нього сигналу (частоту 

Допплера), ця частота оцінюється за допомогою системи фільтрів і перераховується у 

швидкість. 

Синтезувати цифрові фільтри можна на основі методів вирішення диференційних 

рівняннь.  

Найбільш простим однокроковим методом, який потребує мінімальних затрат 

обчислювальних ресурсів, але дає змогу обчислювати результат із порівняно низькою 

точністю, є метод Ейлера. В ньому проводиться заміна : p =
1−z−1

T
.  

Білінійне z-перетворення полягає у тому, що в операторній передавальній функції 

аналогового фільтра Н(р) виконується заміна оператора р на оператор виду  
2

Т
∗

1−z−1

1+z−1 , 

унаслідок чого функція з р-області переходить в z-область: p =
2

Т
∗

1−z−1

1+z−1. 

Висновок. В роботі розглянуто методи розрахунку фільтрів радіонавігаційних та 

радіолокаційних станцій і методи їх реалізацій. При однакових початкових умовах фільтр, 

синтезований за методом білінійного z-перетворення показав вищу ефективність,ніжметод 

Ейлера. 

Список літературних джерел 
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УДК 631.2  

Н.О. Булавко  

НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАХ 

Вступ: штучні нейронні мережі поволі стають повсякденними асистентами у 

наукових дослідженнях. Враховуючи те, що дані експериментів займають великий простір 

на носіях інформації, є актуальним та доцільним застосовувати програмні рішення на 

основі штучного інтелекту. 

Постановка задачі: провести аналіз функціонування програмного забезпечення для 

проведення та оброки даних вимірювальних експериментів на основі штучних нейронних 

мереж. 

Основні результати: програмне забезпечення (далі: ПЗ) на основі штучних 

нейронних мереж (далі: ШНМ) включає у себе декілька програмних модулів, які у 

паралельному режимі займаються опрацюванням та подальшим аналізом даних. Головні 

модулі ПЗ — це модуль калібрування приладів, підключених до пристрою та модуль 

опрацювання даних. Інтеграція штучної нейронної мережі у сенсорні системи робить її 

більш автономною та зменшує людський фактор, який може стати причиною значної 

похибки або взагалі поломки самої системи 

Використання сенсорів у поєднанні з ПЗ на основі ШНМ також дозволяє 

підвищити якість виробництва, де необхідна майже повна автоматизація (наприклад, 

виготовлення мікропроцесорів), адже на основі температури можна зробити прогноз того, 

наскільки буде якісним та чистим металічний кремній, який є основним матеріалом для 

виробництва чіпів 

Висновок: при аналізі існуючого концепту ПЗ на основі ШНМ, можна 

стверджувати, що введення програмного рішення на основі ШНМ дозволить досягнути 

збільшенню рівня автоматизації на промислових об'єктах та зменшенню кількості витрат 

на виробництво. 

Список літературних джерел 
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ТЕХНОЛОГІЯ LORA 

LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks) забезпечує значні переваги перед Wi-

Fi та стільниковими мережами завдяки можливості розгортання межмашинних (M2M) 

комунікацій. Типова мережа LoRaWAN складається з наступних елементів: кінцеві вузли, 

шлюзи, мережевий сервер і сервер додатків. 

Кінцевий вузол (End Node) призначений для здійснення керуючих або 

вимірювальних функцій. Він містить набір необхідних датчиків і керуючих елементів. 

Шлюз LoRa (Gateway / Concentrator) - прилад, що приймає дані від кінцевих пристроїв за 

допомогою радіоканалу і передає їх в транзитну мережу. В якості такої мережі можуть 
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виступати Ethernet, WiFi, стільникові мережі та будь-які інші телекомунікаційні канали. 

Шлюз і кінцеві пристрої утворюють мережеву топологію типу «зірка». Зазвичай даний 

пристрій містить багатоканальні приймач для обробки сигналів в декількох каналах 

одночасно або навіть, кількох сигналів в одному каналі. Відповідно, кілька таких 

пристроїв забезпечує зону покриття мережі та прозору двосторонню передачу даних між 

кінцевими вузлами і сервером. Мережевий сервер (Network Server) призначений для 

управління мережею: завданням розкладу, адаптацією швидкості, зберіганням і обробкою 

отриманих даних. Сервер додатків (Application Server) може віддалено контролювати 

роботу кінцевих вузлів і збирати з них необхідні дані.  

Потужність лімітована регламентуючими стандартами, тому очевидним шляхом 

поліпшення дальності зв'язку є підвищення чутливості приймача. Висока чутливість (до -

148 дБм) - ключова характеристика LoRa пристроїв компанії Semtech, що досягається 

завдяки використанню однойменного методу модуляції. Даний спосіб модуляції 

передбачає використання технології розширення спектру, при якій дані кодуються 

широкосмуговими ЛЧМ-імпульсами з частотою, що збільшується або зменшується на 

деякому часовому інтервалі. Таке рішення, на відміну від технології прямого розширення 

спектра, робить приймач стійким до відхилень частоти від номінального значення і 

спрощує вимоги до тактового генератора. Беручи до уваги максимально дозволену 

вихідну потужність окремих трансиверів, потужність каналу зв'язку становить 168 дБ, що 

дозволяє організувати гарантовану лінію зв'язку на відстанях до 15 км в сільській 

місцевості і до 5 км в умовах щільної міської забудови. Для порівняння, максимально 

можлива дальність передачі даних інтелектуальних приладів обліку з використанням 

GFSK-модуляції становить не більше 1-2 км.   

LoRa пристрої стабільно функціонують в умовах впливу сильних шумових 

перешкод між субгігагерцових сигналів обладнання стандартів 4G / LTE. Так, рівень 

придушення внутрішньосмугових шумових перешкод у SX1272 на 25дБ краще в 

порівнянні з компонентами з частотної маніпуляцією. 

Список літературних джерел 
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ПРИНЦИПИ ФІЗИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КВАНТОВИХ КОМП’ЮТЕРІВ 

 

За прогнозами експертів вже зовсім скоро мікросхеми в комп'ютерах досягнуть 

атомних вимірювань. Видається логічним, що настає епоха квантових комп'ютерів, за 

допомогою яких швидкість обчислювальних систем може підвищитися на кілька порядків.  

Головні технології для квантового комп'ютера: 

 Твердотільні квантові точки на напівпровідниках: в якості логічних кубітів 

використовуються або зарядові стани (перебування або відсутність електрона в певній 

точці) або напрямок електронного та/або ядерного спина в даній квантовій точці. 

Управління через зовнішні потенціали або лазерним імпульсом. 
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 Надпровідні елементи. В якості логічних кубітів використовуються 

присутність/відсутність куперовскої пари в певній просторової області. Управління: 

зовнішній потенціал/магнітний потік. 

 Іони в вакуумних пастках Пауля (або атоми в оптичних пастках). В якості 

логічних кубітів використовуються основний/збуджений стани зовнішнього електрона в 

іоні. Управління: класичні лазерні імпульси вздовж осі пастки або спрямовані на 

індивідуальні іони + коливальні моди іонного ансамблю.  

 Змішані технології: використання заздалегідь приготовлених заплутаних станів 

фотонів для управління атомними ансамблями або як елементи управління класичними 

обчислювальними мережами. 

Інше важливе квантово-механічне явище, яке може бути задіяне в квантових 

комп'ютерах, називається «заплутаністю». Основна проблема зчитування інформації з 

квантових частинок полягає в тому, що в процесі вимірювання вони можуть змінити свій 

стан, причому абсолютно непередбачуваним чином. Щоб вирішити цю проблему, люди 

повинні використовувати такі вимірювання, які не руйнують квантову систему.  

Основні проблеми, пов'язані зі створенням і застосуванням квантових комп'ютерів: 

 необхідно забезпечити високу точність вимірювань; 

 зовнішні впливи (включаючи передачу отриманих результатів) можуть 

зруйнувати квантову систему або внести в неї спотворення. 

Одного дня квантові комп'ютери можуть замінити кремнієві чіпи. Однак сучасні 

технології поки що не дозволяють будувати повноцінні квантові комп'ютери. Проте, з 

кожним роком дослідники оголошують про нові досягнення в області квантових 

технологій, і надія, що коли-небудь квантові комп'ютери зможуть перевершити звичайні, 

продовжує міцніти. 

Список літературних джерел 

 

1. Валиев К. А., А. А. Кокин. Квантовые компьютеры: надежды и реальность. — 

Ижевск: РХД, 2004. — 320 с. 

2.  Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. — М.: 

Мир, 2006. — 824 с. 

 

 

 

УДК 658.56 

П.І. Сарабєєв  

Національний авіаційний університет, Київ  

 

ВИДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. Технічний контроль являє собою перевірку відповідності продукції або 

процесу, всіх виробничих умов та чинників, від яких залежить якість продукції, 

установленим техніко-технологічним вимогам до якості продукції на всіх стадіях її 

виготовлення. 

Постановка завдання. Проаналізувати сучасні види контролю якості і визначити 

перспективи їх використання. 

Основні результати. Відомо, що при проведенні контролю якості продукції різних 

підприємств отримали наступний результат. Точність і достовірність значень залежать від 

здібностей, кваліфікації і навичок осіб, їх що визначають. Цей метод не виключає 

можливості використання деяких технічних засобів. За допомогою органолептичного 

методу визначаються показники якості кондитерських, тютюнових, парфумерних виробів 

та іншої продукції, використання якої пов'язане з емоційним впливом на споживача. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


59 

 

Розрахунковий метод заснований на використанні інформації, отриманої за допомогою 

теоретичних або емпіричних залежностей. Цим методом користуються при проектуванні 

продукції, коли остання ще не може бути об'єктом експериментальних досліджень. 

Розрахунковий метод служить для визначення значень маси вироби, показників 

продуктивності, потужності, міцності та ін. Визначення  якості продукції традиційним 

методом здійснюється посадовими особами спеціалізованих експериментальних і 

розрахункових підрозділів підприємств, установ або організацій.  

До експериментальним підрозділів відносяться лабораторії, полігони, 

випробувальні станції, стенди і т. П., А до розрахунковим - конструкторські відділи, 

обчислювальні центри, служби надійності та ін. Працівники лабораторій визначають і 

поставляють інформацію, наприклад, про механічної міцності металів, масової частки 

сірки , в'язкості, масової частки золи у вугіллі, кислотності речовин і ін. 

Визначення значень показників якості продукції соціологічним методом 

здійснюється фактичними або потенційними споживачами продукції. Збір думок 

споживачів проводиться шляхом усних опитувань або за допомогою поширення 

спеціальних анкет-запитальників, а також шляхом організації конференцій, виставок і При 

необхідності використовуються спільно кілька методів визначення значень показників 

якості продукції. Найбільш поширеніший метод – розрахунковий.  

Висновок. Проаналізувавши сучасні методи контролю якості продукції на 

підприємстві, ми виявили, що найбільш поширеніший метод є – розрахунковий. 
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НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ТА МЕТОДИ ЇХ НАВЧАННЯ 

 

Штучна нейронна мережа - математична модель, а також її програмне або апаратне 

втілення, побудоване за принципом організації та функціонування біологічних нейронних 

мереж. Після розробки алгоритмів навчання одержувані моделі стали використовувати в 

практичних цілях: в задачах прогнозування, для розпізнавання образів, в задачах 

управління та ін. Штучна нейронна мережа являє собою систему з'єднаних і взаємодіючих 

між собою простих процесорів (штучних нейронів). Найважливішою властивістю 

нейронних мереж є їх здатність навчатися на основі даних навколишнього середовища і в 

результаті цього навчання підвищувати свою продуктивність. Підвищення продуктивності 

відбувається з часом відповідно до певних правил. В ідеальному випадку нейронна 

мережа отримує знання про навколишнє середовище на кожній ітерації процесу навчання. 

Навчання нейронної мережі - це процес, в якому вільні параметри нейронної мережі 

налаштовуються за допомогою моделювання середовища, в яку ця мережа вбудована. Тип 

навчання визначається способом підстроювання цих параметрів. 

Алгоритми навчання відрізняються один від одного способом налаштування 

нейронів, однією відмінною характеристикою є спосіб зв'язку навченої нейронної мережі з 

зовнішнім світом (парадигма навчання, пов'язана з моделлю навколишнього середовища, 

в якому функціонує дана нейронна мережа). 

http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Metody-kachestva-produkcii.php
http://eclib.net/37/28.html
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Існують два концептуальних підходи до навчання нейронних мереж: навчання з 

учителем і навчання без учителя. 

Навчання нейронної мережі з учителем передбачає, що для кожного вхідного 

вектора з навчальної множини існує необхідне значення вихідного вектора, званого 

цільовим. Ці вектори утворюють навчальну пару. Ваги мережі змінюють доти, поки для 

кожного вхідного вектора не буде отриманий прийнятний рівень відхилення вихідного 

вектора від цільового. 

Навчання нейронної мережі без вчителя є більш правдоподібною моделлю. 

Навчальна множина складається лише з вхідних векторів. Алгоритм навчання нейронної 

мережі підлаштовує ваги мережі так, щоб виходили узгоджені вихідні вектори, тобто щоб 

пред'явлення досить близьких вхідних векторів давало однакові виходи. 
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ДВОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ 

 

Двофакторна автентифікація - це форма багатофакторної автентифікації. Технічно 

вона використовується кожного разу, наприклад, для доступу до системи. Проте 

використання двох факторів однієї і тієї ж категорії не предстяє собою 2FA(2 factor 

authentication); наприклад, вимагаючи наявності пароля і кодового секретного слова, 

вважається однофакторною автентифікацією, оскільки вони обидва відносяться до одного 

фактора автентифікації - знання. Що стосується служб однофакторної автентифікації, 

ідентифікатор та пароль не є найбільш надійними.  

Одна з проблем, пов'язаних з автентифікацією на основі пароля, вимагає знань і 

зусиль для створення та запам'ятовування надійних паролів. Паролі вимагають захисту від 

багатьох внутрішніх загроз. Паролі вразливі до зовнішніх загроз, наприклад до хакерських 

атак типу «brute-force»(повний перебір) або «rainbow table» (спеціальний варіант таблиць 

пошуку, для обернення кріптографічних хеш-функцій). За умови достатнього часу та 

ресурсів, зловмисник, як правило, може «зламати» систему безпеки на основі паролів. 

Паролі залишаються найпоширенішою формою однофакторної автентифікації через їх 

низьку вартість, простоту виконання та звичність. Кілька питань, пов'язаних із запитом на 

виклик, можуть забезпечити більшу безпеку, залежно від того, як вони реалізуються. 

Також окремі методи біометричної перевірки можуть забезпечити більш безпечний спосіб 

однофакторної автентифікації.  

Двофакторна автентифікація додає додатковий рівень захисту для процесу 

автентифікації, завдяки чому, зловмисникам, що хочуть отримати доступ до пристроїв або 

онлайн-облікових записів, важче, тому що недостатньо знати тільки пароль для 

проходження перевірки автентичності.  

Двофакторна автентифікація вже давно використовується для контролю доступу до 

чутливих систем і даних, а постачальники онлайн-послуг все частіше використовують 

2FA, щоб захистити облікові дані своїх користувачів від доступу хакерів, які вкрали базу 

даних паролів або використовували фішингові кампанії для отримання паролів 
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користувача. Хоча двофакторна автентифікація покращує безпеку - оскільки вірогідність 

несакціонованного доступу більше не залежить виключно від сили пароля. Наприклад, 

апаратні токенери залежать від безпеки емітента чи виробника.  

Один з найбільших випадків скомпрометованої двофакторної системи відбувся в 

2011 році, коли компанія RSA Security повідомила, що його маркери SecurID для 

автентифікації були зламані. Процес відновлення облікового запису сам по собі може бути 

загрозою, оскільки він часто скидає поточний пароль користувача та надсилає 

електронною поштою тимчасовий пароль, щоб дозволити користувачеві знову ввійти в 

систему, минаючи процес 2FA.  
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ЛОКАЛЬНІ КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 

 

Комп'ютерна мережа - являє собою систему розподіленої обробки інформації, що 

складається як мінімум з двох комп'ютерів і інших обчислювальних пристроїв, таких як 

принтери, модеми, взаємодіючих між собою за допомогою спеціальних засобів зв'язку. 

Локальні комп'ютерні мережі (LAN) - це мережі, які об'єднують між собою комп'ютери, 

що знаходяться географічно в одному місці. У локальну мережу об'єднують комп'ютери, 

розташовані фізично близько один від одного (в одному приміщенні або одній будівлі). 

Локальна мережа використовується для обслуговування робочих груп. Робоча група - це 

група осіб, яка працює над одним проектом або просто співробітники одного підрозділу. 

Вона пов'язує ПК і принтери, які зазвичай перебувають в одній будівлі (або комплексі 

будівель). Коротко розглянемо три найбільш широко поширені (базові) топології ЛКМ: 

1. Топологія типу «лінійна шина». 

Варіант з'єднання комп'ютерів між собою, коли кабель проходить від одного 

комп'ютера до іншого, послідовно з'єднуючи комп'ютери і периферійні пристрої між 

собою, називається лінійної шиною. 

2. Топологія типу «кільце». 

Топологія типу «кільце» має на увазі з'єднання комп'ютерів мережі замкнутої 

кривої - каналом передавальної середовища. Вихід одного вузла мережі з'єднується зі 

входом іншого. Інформація по замкнутому контуру передається від ПК до ПК.  

3. Топологія типу «зірка». 

Варіант з'єднання коли до кожного комп'ютера підходить окремий кабель, з одного 

центрального вузла, називається конфігурацією типу «зірка». 

4. Деревовидна топологія. 

Комп'ютери мережі можуть знаходитися на різних рівнях (поверхах). У цьому 

випадку може бути застосована така конфігурація, яку часто називають "сніжинка".  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАГІНІВ JQUERY НА АДАПТИВНІСТЬ 

Вступ. На сьогоднішній день є дуже велика потреба людей використовувати 

мобільну версію сайтів. Але деякі плагіни jquery іноді працюють некоректно на 

планшетах та смартфонах продукції Apple. Багато користувачів використовують саме IOS 

пристрої і тому, таким багам потрібно приділити додаткову увагу. 

Матеріали і методи. Під час написання тез були використані наступні методи 

наукового дослідження: порівняльний, синтезу і аналізу. Мета дослідження полягає в 

тому, щоб зробити роботу плагінів jquery на сайті коректними для мобільної версії. 

Результати. В результаті проведеного аналізу можна стверджувати, що іноді ці баги  

не проявляють себе на комп’ютері в Object Inspector, навіть якщо запустити симулятор 

Iphone/Ipad . Вони проявляють себе тільки на реальному Iphone/Ipad , хоча на Android  

вони працюють без помилок. В цьому і є проблема цих багів, так як їх на стадії розробки 

можна не помітити. І саме тому, тестувальнику потрібно приділити особливу увагу на 

виявлення таких проблем. 

Було винайдено декілька способів для розв’язання таких проблем з адаптивністю. 

Спочатку можна спробувати зробити корекцію CSS стилями. Якщо це не допомогло, 

спробувати зробити певні зміни в налаштуваннях самого плагіна. Якщо це теж не 

допомагає, то для вирішення поставленої задачі можна спробувати знайти альтернативний 

плагін, який буде працювати без помилок. Процес виправлення таких багів іноді буває 

затяжним, тому що спочатку потрібно зробити певні зміни, не знаючи, спрацюють нові 

впровадження чи ні, потім завантажити зміни на проект, а тільки тоді подивитись 

результат на IOS пристрої. 

Така проблема іноді виникає при розробці Web-сайтів і розробникам доводиться 

вирішувати такі задачі для того, щоб мобільна версія сторінки на IPhone/IPad працювала 

без багів. 

Висновки. Досліджуючи дану проблему можна сказати, що потрібно приділяти 

достатньо уваги тому, що клієнт часто використовує IOS пристрої для пошуку інформації 

на сайті та для роботи безпосередньо з сайтом. Потрібно проводити аналіз і шукати 

аналогії, якщо схожа проблема виникала на схожих плагінах. 

Список літературних джерел 

 

1. https://jquery-docs.ru 

2. https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started 

3. http://htmlbook.ru 

4. https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript 

 

http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/
http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/
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УДК 519.25 (043.2) 

В.О. Янковой, В.І. Таран,О.І. Сапіцький, 

Національний авіаційний університет, Київ 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ 

ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 

 

Гетероскедастичні процеси належать до широкого класу нестаціонарних процесів з 

детермінованими і стохастичними трендами; процеси зі змінною дисперсією; процеси, які 

характеризуються змінним у часі математичним сподіванням та змінною дисперсією 

одночасно; процеси зі змінною коваріацією.  

До таких можна віднести сигнали багатьох радіотехнічних інформаційно-

вимірювальних систем. Зокрема це радіолокаційні сигнали, що відбиваються від об’єктів 

на різних відстанях, завади різного походження ( відбитки від місцевості, від 

метеоутворень), процеси в нелінійних колах тощо. 

В роботі розглядається одна з найпростіших гетероскедастичних моделей – процес 

з авторегресійною моделлю дисперсії 

 

               
0 1( ) ( ) ( ( 1)) ^ 2),  1,  ,x i i a a x i i n      

де ( )i - послідовність гаусівських випадкових величин, 
0 1,a a   коефіцієнти 

авторегресії.  

Структура нелінійного фільтра, який моделює цей процес, наведена на рис.1. 

 
                                                          ( )x i   

 

                                                
                                            
                           

0a                            2( )x i  

      
                            

1a                            1z    

 
                                                           2( 1)x i   

Рис.1. Структурна схема нелінійного гетероскедастичного фільтра. 1z - оператор 

затримки на один інтервал дискретизації.   

 

Розроблено програму у середовищі Mathlab для генерування гетероскедастичних 

процесів з заданими параметрами. Досліджуються їх розподіли ймовірностей і спектри 

потужності. Розглянуто застосування гетероскедастичних процесів для моделювання 

завад і дослідження робастності деяких алгоритмів виявлення радіолокаційних сигналів. 

 

 

 

УДК 004 

  О.Є. Ніколаєнко, А.А. Білецький 

Національний авіаційний університет, Київ  

 

НОВІТНІ РОЗРОБКИ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ GOOGLE 

 

Мета корпорації Google завжди полягала в організації і структуруванні всієї 

наявної інформації в світі. І якщо спочатку корпорація акцентувала увагу на 
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комерційному сегменті інтернету, то тепер вона звернула увагу на наукове 

співтовариство. 

Як відомо, компанія запустила новий інструмент Dataset Search, який надає прямий 

доступ до відкритих даних про наукові дослідження, статистикою та іншої інформації. У 

компанії очікують, що функція скоротить час на пошук даних, необхідних для досліджень 

вчених і журналістів. 

Потрібно відзначити, що Dataset виглядає як окремий архів даних, в якому зібрані 

дослідження, зображення та відеозаписи NASA і NOAA, а також інформація з деяких 

академічних сховищ, зокрема, Гарвардського університету, Університету Бостона і 

Міжвузівського консорціуму з політичних і соціальних досліджень (ICPSR). 

В цілому, на даний момент дослідникам доступні супутникові дані про погоду і 

навколишньому середовищу, деякі урядові дані, включаючи статистику, дані новинних 

організацій і дослідження в сфері соціальних наук. У майбутньому в Google планують 

розширити список джерел. 

Dataset Search працює на декількох мовах. Надалі Google планує максимально 

розширити кількість підтримуваних мов. Також Google має намір об'єднати десятки тисяч 

різних сховищ наукових даних в інтернеті. 

Google відзначає, що публікації наборів даних сьогодні надзвичайно 

фрагментовані. Різні наукові області воліють власні сховища, як і різні уряди і місцева 

влада, внаслідок чого ту чи іншу інформацію часто складно або неможливо знайти, 

оскільки на неї немає посилань і вона не індексується пошуковими системами. 

Також Google запустив тестову площадку Structured Data Codelab, на якій можна 

отримати вказівки по роботі з мікророзмітки і попрактикуватися в її додаванні. 

На стартовій сторінці сервісу сказано, що проходження тестових завдань займе 

приблизно 30 хвилин.  Як приклад взятий сайт з рецептами.  У роботі з сервісом 

вебмастера навчаться додавати кілька типів розмітки і знаходити помилки в роботі.  

Сервіс являє собою покрокову інструкцію з практикою: користувачам спочатку 

даються поради та вказівки, потім вони повинні виконати завдання. 

 

Список літературних джерел 

 

веб-ресурс: https://support.google.com/?hl=ua 

 

 

УДК 004 

В.В. Нечипорук, Н.І. Винник  

Національний авіаційний університет, Київ  

 

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП`ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

 

 Широке застосування комп'ютерних технологій в автоматизованих системах 

обробки інформації та управління призвело до загострення проблеми захисту інформації, 

що циркулює в комп'ютерних системах, від несанкціонованого доступу.  

Захист інформації в комп'ютерних системах має низку специфічних особливостей, 

пов'язаних з тим, що інформація не є жорстко пов'язаною з носієм, може легко і швидко 

копіюватися і передаватися по каналах зв'язку. Відома дуже велика кількість загроз 

інформації, які можуть бути реалізовані як з боку внутрішніх порушників , так і 

зовнішніх.  

Радикальне вирішення проблем захисту електронної інформації може бути 

отримано тільки на базі використання криптографічних методів, які дозволяють 

вирішувати найважливіші проблеми захищеної автоматизованої обробки та передачі 

https://support.google.com/?hl=ua
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даних. При цьому сучасні швидкісні методи криптографічного перетворення дозволяють 

зберегти початкову продуктивність автоматизованих систем. Криптографічні 

перетворення даних є найбільш ефективним засобом забезпечення конфіденційності 

даних, їхньої цілісності і справжності. Тільки їх використання в сукупності з необхідними 

технічними та організаційними заходами можуть забезпечити захист від широкого 

спектру потенційних загроз. Основні проблеми, що виникають з безпекою передачі 

інформації в комп'ютерних мережах, можна поділити на такі :  

— Перехоплення інформації - цілісність інформації зберігається, але її 

конфіденційність порушена; 

 — Модифікація інформації - вихідне повідомлення змінюється або повністю 

підміняється іншим і надсилається адресату; 

 — Підміна авторства інформації. Дана проблема може мати серйозні наслідки. 

Наприклад, хтось може надіслати листа від чужого імені (цей вид обману прийнято 

називати спуфінгом) або Web-сервер може прикидатися електронним магазином, 

приймати замовлення, номери кредитних карт, але не висилати ніяких товарів. 

 

Список літературних джерел 

 

Веб-ресурс: https://studopedia.org/ 

 

 

 

УДК 004 

Н. Б. Марченко, Є. В. Гук 

Національний авіаційний університет, Київ  

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 

 

Пошукова система (пошукова машина) – це програмно-апаратний комплекс, 

призначений для здійснення пошуку в мережі Інтернет, який реагує на запит користувача, 

що задається у вигляді текстової фрази (пошукового запиту), і видає список посилань на 

джерела інформації в порядку релевантності (відповідно до запиту). 

Пошукові системи виконують такі основні функції: 

1. Здійснюють реєстрацію в своїй базі даних інформаційного ресурсу зі 

зазначенням основних відомостей про нього (надаються власником); 

2. Здійснюють сканування наявних ресурсів у своєму сегменті Мережі і заносять 

результати сканування у власні бази даних. При цьому до бази даних заносяться 

результати виявлених оновлень інформації на кожному інформаційному ресурсі.  

3. Здійснюють пошук (за словами, фразами) і обробку запиту користувача по своїй 

базі даних з наданням результату у вигляді короткої анотації та посилань на наявний 

ресурс. 

До головних характеристик пошукових систем належать: 

1. Повнота є однією з найголовніших характеристик інформаційного пошуку. 

Очевидно, що чим повнішим є пошук, тим більшою є ймовірність, що користувач знайде 

саме той документ, який йому необхідний, якщо він, звичайно, взагалі існує.  

2. Точність - визначає ступінь відповідності знайдених сторінок в Мережі до 

запиту користувача.  

3. Актуальність - це значуща складова пошуку, яку характеризує час, що 

проходить від моменту опублікування інформації в мережі до занесення її в індексну базу 

пошукової системи . 

4. Швидкість пошуку. Така характеристика тісно пов'язана з так званою 

https://studopedia.org/


66 

 

“стійкістю до навантажень”.  

5. Наочність. Наочне представлення результатів є найважливішим елементом 

зручності пошуку. Якщо описи знайдених ресурсів сформовані не наочно, то 

користувачеві часто доводиться здійснювати власний пошук серед наданих результатів.  

 

 

 

УДК 004.056.5(075) 

М.В. Величко  

КиМУ 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ІГОР 

 

Вступ. Інформаційна війна — це цілеспрямовані дії, вжиті для досягнення 

інформаційної переваги шляхом завдання шкоди інформації, інформаційним системам 

противника при одночасному захисті власної інформації та інформаційних систем. Під 

соціальною мережею розуміється соціальна структура, що складається з безліч агентів і 

безліч відносин між ними. Дана доповідь присвячена висвітленню наступного завдання. 

Постановка завдання. Провести аналіз інформаційної війни в соціальних мережах 

використовуючи математичний апарат теорії ігор.  

Основні результати. Розглядається модель інформаційного протиборства в 

соціальній мережі, в якій поряд з «звичайними» агентами в ситуації беруть участь два 

гравці - A і B. Між агентами в соціальній мережі існують зв'язку, задані симетричною 

квадратною матрицею G = (gkm), k, m ∈ N. Елемент gkm дорівнює 1 (ненульова довіра), 

якщо між агентами k і m є зв'язок, або агенти збігаються (тобто gmm = 1 для всіх m); в 

іншому випадку gkm = 0. 

Гравець B прагне «інфікувати» мережу, тобто поширити в мережі деяку 

інформацію, думку і ін. Для цього він може вибрати одного з агентів і інфікувати його. У 

кожен момент дискретного часу інфікованим виявляється кожен агент, пов'язаний з 

інфікованим в попередній момент. Формально: нехай в момент t є безліч інфікованих 

агентів St ∈ N. Тоді в наступний момент t +  1 інфікованими виявляться агенти 

наступного безлічі: St+1 = {m ∈ N|∃k ∈ Stgkm = 1}. Стратегією гравця B в даній грі є 

вибір агента j ∈ N, з якого він починає інфікування мережі. Гравець A прагне протидіяти 

інфікування. він проводить періодичний миттєвий моніторинг мережі, в ході якого 

виявляє безліч інфікованих агентів і миттєво зупиняє подальше поширення інфекції. 

Стратегією гравця A є вибір періоду моніторингу i. Вибір періоду i = 1 означає, що 

інфікованим виявляється - при стратегії j гравця B агент j. Вибір i = 2 означає, що 

інфікованими виявляються агент j і всі агенти, пов'язані з ним (тобто такі агенти m ∈
N, що gmj = 1. Безлічі стратегій гравця A належить також елемент ∞, що означає 

відсутність моніторингу. У загальному випадку безліччю інфікованих агентів при виборі 

гравцями A і B стратегій i і j відповідно є безліч Sj, яке визначається за j кроків з 

рекурентного співвідношення (1) з початковим значенням S1 = {i}. 

Висновки. В доповіді проведений аналіз і вказані перспективи подальшого 

розвитку моделей інформаційного впливу в соціальних мережах слід віднести розгляд 

мультимереж. Їх суть полягає в наступному - кожен суб'єкт є членом кількох реальних 

і/або віртуальних соціальних мереж одночасно. Для того щоб зв'язати різні мережі з 

пересічними наборами учасників, можна припустити, що участь в них вимагає від 

кожного агента часу, яке обмежене.  

Список літературних джерел 

 

1.*https://www.researchgate.net/publication/274390645_Informacionnye_vojny_i_social

nye_seti 
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УДК 005.311.2:004.94 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Складність виробничих задач управління потребує інформаційної підтримки як при 

стратегічному так і при оперативному плануванні. Особливо це проявляється в умовах 

нестабільної економічної ситуації, нестабільності поставок комплектації, відсутності 

необхідних фінансових та матеріальних ресурсів та ін. 

У процесі прийняття управлінських рішень начальникові цеху або дільниці, 

майстру, технологу, диспетчеру і т.д., тобто особі, що приймає рішення на цеховому рівні, 

доводиться вирішувати слабоструктуровані проблеми. І тут важливе значення має 

наявність методу або алгоритму прийняття управлінських рішень для інформаційної 

підтримки процесів управління в інтегрованому інформаційному середовищі, які 

дозволять підказати варіанти дій на процес виробництва для досягнення поставлених 

цілей і можливі кінцеві результати. Метод оцінки й прийняття управлінських рішень 

повинен мати можливість адаптуватися до зміни обчислювальних моделей, 

«спілкуватися» з користувачем на специфічній для керованої області «мові», представляти 

результати в такій формі, що сприяла б більш глибокому розумінню результатів. Тобто, 

функція методу або відповідного програмного модуля полягає не в тому, щоб замінити 

керівника, а в тому, щоб підвищити його ефективність. Інформаційна підтримка процесів 

оцінки і прийняття рішень повинна підтримувати інтуїцію, вміти розпізнавати 

двозначність і неповноту інформації, і мати засоби для їхнього подолання. Крім відомих 

вимог до інформаційних систем (потужна СУБД), що забезпечує ефективний доступ до 

даних, їхню цілісність і захист; розвинені аналітичні й обчислювальні процедури, що 

забезпечують обробку й аналіз даних; транспортабельність, надійність, гнучкість, 

можливість включення нових технологічних процедур), інформаційна підтримки процесів 

оцінки і прийняття рішень повинна мати такі специфічні риси, як: 

- можливість формування варіантів рішень у спеціальних, несподіваних для 

особи, що приймає рішення, ситуаціях; 

- моделі повинні мати можливість адаптуватися до конкретної, специфічної 

реальності в результаті діалогу з користувачем; 

- метод повинен дозволяти інтерактивно генерувати моделі в процесі їх 

експлуатації. 

Таким чином, розроблюваний метод оцінки й прийняття управлінських рішень в 

ході паралельних та спільних проектних і виробничих робіт повинен вирішувати 

неструктуровані і слабоструктуровані багатокритеріальні завдання. 
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РОЗРОБКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ КОНСОЛІДОВАНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Поняття «консолідації даних» є одним із широко використовуваних при створенні 

єдиного інформаційного середовища.  

Реалізація самої консолідації даних передбачає побудову єдиного консолідованого 

середовища з центральною ланкою – окремою інтегрованою автоматизованою системою 

(ІАС), яка виконує функції управління процесами інтеграції та обміну даними між 

різними виробничими системами. 

При цьому в центральному вузлі – концентраторі даних формуються та 

розміщуються не лише логічні зв’язки перетворення даних та відомості про те, де саме (в 

якій  ІАС-першоджерелі) дані знаходяться, але й самі дані. Іншими словами, сам 

концентратор даних є окремою ІАС з власною базою даних та при відсутності видачі 

необхідних даних може бути як сховищем даних, так і здійснювати обробку цих даних. 

Необхідно відмітити, що концентратор даних при цьому виконує функції системи 

збереження даних, відповідно, має власну базу даних та програмні інструменти, які 

дозволяють організувати єдине консолідоване інформаційне середовище даних. 

На нижньому рівні розміщені ІАС-першоджерела, які наповнені власними 

реєстрами та довідниками у «своїх» форматах і структурах представлення даних. Системи 

передають дані зі своїх баз даних на більш високий рівень. При цьому передбачено, що 

дані ІАС можуть також бути ІАС-першоджерелами, отримуючи дані з більш високого 

рівня. Слід відмітити, що обмін даними з більш високим рівнем передбачається з 

використанням окремого модуля – системи експорту-імпорту ІАС. Це може бути як 

модуль, який вбудовано безпосередньо в ІАС, так і модуль, який є зовнішнім та 

розроблений спеціально для організації єдиного консолідованого інформаційного 

середовища. 

Центральним елементом схеми є ІАС «Концентратор даних». Вона складається з 

центральної бази даних, а також з програмних модулів, які забезпечують, з одного боку, 

взаємодію з ІАС-першоджерелами даних (та з ІАС-«отримувачами даних»), а з іншого 

боку – обробку даних, які зберігаються в центральній базі даних та складання будь-яких 

звітів, що входять у зовнішній контур єдиного консолідованого інформаційного 

середовища. Для забезпечення достовірності представлення даних необхідно провести 

відповідну конвертацію даних з одного формату в інший. Задачі конвертації даних умовно 

можна вирішувати 2-ма варіантами: 

1. Написання функцій прямої конвертації даних з однієї структури в іншу. 

2. Створення узагальнюючого, найбільш повного формату даних, який здатен 

конвертувати будь-які формати ІАС. 

Перший варіант частіше використовується для інтеграції даних в силу своєї 

простоти: необхідно розставити відповідність різних полів баз даних та перенести дані 

кількома (частіше всього) нескладними запитами. Задача буде легко вирішена, якщо 

розглядати перенос даних з одної ІАС в іншу, тобто з більш повної та чіткої структури в 

більш просту, проте виникають складнощі при зворотному перетворенні даних. 

Другий варіант більш універсальний для реалізації масштабної інтегруючої 

інформаційної системи, яку покладено в основу інформаційної технології консолідації та 

синхронізації виробничих і нормативно-довідкових даних. Переваги даного варіанту 

наступні: 

1. Можливість створення «еталонного» представлення даних. В подальшому, 

при внесенні коректив в існуючі ІАС виробничого призначення може бути прийнято 
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рішення про використання даного формату в якості основного – «внутрішнього 

стандарту». 

2. Конвертори даних з ІАС виробничого призначення можна розроблювати 

без урахування того, для якої ІАС відбувається представлення даних. Дані, які будуть 

переведені в єдиний «еталонний» формат, можуть бути конвертовані в формат любої ІАС 

виробничого призначення, що приймає участь в обміні даними в рамках єдиного 

консолідованого інформаційного середовища. 

3. Даний формат можна розширювати незалежно від формату представлення 

у функціонуючих ІАС. Створення такого формату – перший крок на шляху створення 

єдиного консолідованого інформаційного середовища даних, оскільки формат стає 

універсальною мовою обміну даними. Залучення у конвертацію та перенос даних третьої і 

наступних ІАС буде здійснюватися незалежно, оскільки вже буде існувати єдиний формат 

обміну даними в консолідованому інформаційному середовищі. 

В центрі схеми перетворення даних не конвертор між двома ІАС виробничого 

призначення, а Уніфікатор Обміну Даними (УОД). На практиці кількість конверторів не 

збільшується, їх практична реалізація спрощується, особливо для тих ІАС, структура 

даних яких буде достатньо близька до УОД. 

Таким чином, на основі системного аналізу розроблено інструмент опису структур 

даних – Уніфікатор Обміну Даними, який є універсальною мовою в єдиному 

консолідованому середовищі даних. Крім можливості використання його в якості 

основного засобу опису структур даних, УОД дає можливість скоротити час та ресурси на 

розробку конверторів даних. 
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ФРАКТАЛЬНЕ СТИСКАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

Фрактали - дивовижні математичні об'єкти, що підкуповує своєю простотою і 

багатими можливостями з побудови об'єктів складної природи за допомогою всього лише 

кількох коефіцієнтів і простий итеративной схеми. 

Зображення, які стискають володіють важливою властивістю. Якщо взяти будь-яку 

точку і розпочати итеративно застосовувати до неї одне і те ж стиснене відображення: f (f 

(f ... f (x))), то результатом буде завжди одна і та ж точка. Чим більше разів застосовується 

стиснення, тим точніше можна знайти цю точку. Називається вона нерухомою точкою і 

для кожного стискає відображення вона існує, причому тільки одна. Кілька афінних 

стискаючих відображень утворюють систему ітерованих функцій (СІФ). По суті, СІФ - це 

розмножувальна машина. Вона приймає вихідне зображення, спотворює його, переміщує, 

і так кілька разів. 
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Якщо функції, що входять до ДІФ, - стискаючі, то сама СІФ теж має нерухому 

точку. Ось тільки ця «точка» буде вже не звичної нам точкою в N-вимірному просторі, а 

безліччю таких точок, тобто зображенням. Воно називається аттрактором СІФ.  

Основа методу фрактального кодування - це виявлення самоподібних ділянок в 

зображенні, на основі яких в стыснутый файл заносяться параметри геометричних 

перетворень, що дозволяють відновити великі ділянки зображення з подібних ділянок 

меншого розміру. Відповідно до даного методу, зображення одночасно розбивається на 

дві множини: неперекриваючі рангові блоки (range subimages) і перекриваючі доменниі 

блокі (domain subimages). Для кожного рангового блоку алгоритм кодування знаходить 

найбільш підходящий доменний блок і афінне перетворення, яке переводить цей 

доменний блок в рангові блок. Іншими словами, структура зображення відображається в 

систему рангових блоків, доменних блоків і перетворень. 

Алгоритм фрактального стиснення істотно ассиметричний за часом. Час кодування 

зображення може перевершувати аналогічний час який витрачається алгоритмом JPEG в 

1000 разів, при цьому декодування відбувається набагато швидше. Проте, ступінь 

стиснення може теоретично досягати 1 до 2000, тому фрактальний алгоритм кодування 

має специфічні сфери застосування. Наприклад, доступ до бібліотек готових зображень 

через Internet, коли більш важливий обсяг переданого файлу та час розархівації. Також 

особливістю фрактального алгоритму є можливість збільшення розміру зображення в 2 - 4 

рази без появи блочного ефекту. 
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ НАЙБІЛЬШИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 

 

Сучасні пошукові системи використовують різні алгоритми  пошуку даних і не 

існує інших альтернативних засобів знаходження інформації в інтернеті. Кожна пошукова 

система має свої плюси, мінуси і спеціалізацію, а тому при виборі відповідного пошукача 

слід керуватися ключовими характеристиками. 

Одні з популярних пошукових систем на сьогодні є «Яндекс» та «Google». 

«Яндекс» спочатку використовував напрацювання компанії Google, проте з часом 

компанія стала реалізовувати власні алгоритми для пошуку потрібної інформації. 

«Google»  є одним з найпоширеніших пошукачів у світі. 

Перевагою «Яндекса» перед іншими пошуковими системами в інтернеті стала 

можливість здійснення пошуку інформації по регіонах. Програма виводить на екран 

результати, які є найбільш релевантними для користувача відповідно до його 

розташування. Відповідні результати для інших міст та регіонів будуть виведені на 

останніх сторінках. Аналогічний алгоритм був з часом введений і в «Google».  
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«Яндекс» і «Google»  забезпечують пошук найбільш точної відповіді на запит 

користувача завдяки семантичному ядру, яке виробляє сортування сторінок, що 

відповідають запиту навіть на одному сайті, якщо один інтернет-ресурс має кілька 

сторінок корисної користувачеві інформації, пошукова система виведе кілька результатів з 

даного сайту. 

Недоліком «Яндекс» можна відзначити велику кількість контекстної реклами, яка 

може відволікати користувача від пошуку потрібної інформації, закидуючи сторінку 

результатами, які не завжди будуть корисними. Така ж тенденція намічається в «Google», 

«Bing»  і «Mail.ru».  

Іншою незручністю систем пошуку є часта невідповідність результатів пошуку 

створеному запиту. Для досягнення більш точного результату користувачу доводиться 

застосовувати власні прийоми для перетворення словосполучень таким чином, щоб 

система вивела більш відповідні дані. 

 

Список літературних джерел 

 

Веб-ресурс:  http://yakpros.ru/internet/43232 
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ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ПОТОКОВОГО БАЙТ-ОРІЄНТОВАНОГО 

ГАЛУА ШИФРУВАННЯ 

Захист інформації – одна з головних задач сучасного технологічного прогресу. 

Безпека, зберігання, передача інформації є важливими для багатьох галузей і особливо для 

авіації.  

Криптографічний алгоритм або шифр – це математична функція, що 

використовується для шифрування та розшифрування інформації. Потоковий шифр - це 

група симетричних шифрів, які шифрують кожен символ відкритого тексту незалежно від 

інших символів. Даний програмний комплекс розроблений з метою подальшого 

використання у двох напрямках: навчально-демонстраційних цілях, а також для апаратно-

програмної реалізації захисту інформації в каналах зв’язку з БПЛА (безпілотного 

літального апарату).  

Алгоритм синхронного потокового шифрування будується на основі блоків 

перетворення байтів. Шифрування відбувається за допомогою гамування вхідного байта, 

де Z = X⊕Y (X - Вхідний байт; Y - Байт гамування; і Z - Вихідний байт). Найважливішим 

показником якості поточних шифрів є їх здатність генерувати псевдовипадкову 

послідовність двійкових чисел, максимально наближену за своїми статистичними 

характеристиками до характеристик «білого шуму». В якості генераторів стану 

шифраторів (ГСШ) апробовані регістри зсуву з лінійними зворотними зв'язками (РЗЛЗЗ).  

Алгоритми потокового шифрування, орієнтовані для використання в закритих 

системах передачі даних, прикладами яких можуть бути системи: мобільного цифрового 

радіозв'язку спеціального застосування, передачі командно-телеметричної і 

відеоінформації в каналах зв'язку між наземним пунктом управління (НПУ) і бортом 

безпілотного літального апарату (БПЛА) і ряд інших систем [1-3]. 

 

 

http://yakpros.ru/internet/43232
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82


72 

 

Список літературних джерел 

 

[1] Белецкий А. Я. Алгоритм байт−ориентированного поточного шифрования на 

основе равномерно плотных блоков нелинейной подстановк. / А. Я. Белецкий, Д. А. 

Навроцкий, А. И. Семенюк. // Захист інформації. Том 18, № 2. - 2016. – С. 114-123. 

[2]     Белецкий А. Я. Алгебраические основы теории кодирования и криптографии. 

/ А. Я. Белецкий. – К.: НАУ, 2017. – 176 с. 

[3]     Schneier, Bruce. Applied Cryptography, Second Edition, John Wiley & Sons, 1996. 

ISBN 0-471-11709-9. 

 

 

УДК 004 

Г.П. Росінська, Ю.О. Потапенко 

Національний авіаційний університет, Київ  

 

НОВА АЛЬТЕРНАТИВА ПОШУКОВІЙ СИСТЕМІ GOOGLE 

 

В Україні з'явилася нова пошукова система Swisscows, заснована на семантичному 

пошуку, яку розробники позиціонують як альтернативу Google і Yandex. Пошукова 

система Swisscows розроблена із застосуванням інноваційних алгоритмів і підтримує 

пошук на 33 мовах, крім того, система надає можливість пошуку зображень і відео. 

Одним із пріоритетів пошукової системи Swisscows є захист конфіденційності 

користувачів. Тому вона не збирає, не аналізує і не зберігає персональні дані, надаючи, 

таким чином, 100% анонімний пошук. Єдина інформація, яку зберігає Swisscows - це 

кількість пошукових запитів, щодня вводяться в пошуковий рядок, для вимірювання 

загального трафіку (в даний момент ця цифра сягає 20 мільйонів показів сторінок в 

місяць). Крім того, Swisscows перешкоджає поширенню порнографії і матеріалів, що 

пропагують насильство. 

Пошукова система Swisscows заснована на розпізнаванні семантичної інформації і 

пропонує користувачам інтуїтивну допомогу в пошуку результатів. Вона намагається 

зрозуміти, що саме мав на увазі користувач, вводячи те чи інше слово в пошуковий рядок, 

і пропонує різні уточнюючі варіанти запиту, щоб звузити область пошуку і підвищити 

якість видачі. Наприклад, якщо ввести слово "миша", то пошуковик попросить уточнити 

мається на увазі чи "комп'ютерна миша", або ж мова йде про "тварину". Або, наприклад, 

за запитом "грецький" він спробує з'ясувати, чи мається на увазі "грецька міфологія". 

Компанія Hulbee веде розробку не тільки в області інтернет-пошуку, але також 

пропонує рішення для малого та великого бізнесу. Одним з таких рішень є пошукова 

система Hulbee Enterprise Search, яка призначена для пошуку документів усередині 

компанії. Система передбачає можливість установки на серверах клієнта, забезпечуючи, 

таким чином, безпеку і збереження комерційної інформації. Компанія постійно розширює 

коло партнерів, які допоможуть просувати швейцарські продукти на українському ринку.  

 

Список літературних джерел 

 

веб-ресурс: https://itc.ua 
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БЕЗПЕКА, ПОВНОТА ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ У СУЧАСНОМУ 

ПОШУКОВОМУ ПРОСТОРІ 

 

DuckDuckGo дотримується політики повної конфіденційності — відмова від збору, 

збереження та обробки даних про користувача (в тому числі IP-адрес та пошукових 

запитів). 

DuckDuckGo не використовує «filter bubble» («бульбашка фільтрів»), тобто не 

обмежує повноту відповіді на пошуковий запит на основі «передбачення» області 

інтересів користувача (як це робить Google та інші пошукові системи. 

Пошукова система написана на Perl, працює на веб-сервері Nginx з операційною 

системою FreeBSD та базою даних PostgreSQL, кеш Memcached та Solr. 

Результати пошуку DuckDuckGo об'єднані з багатьох джерел, включаючи Yahoo! 

Search BOSS, Вікіпедія, WolframAlpha та власного пошукового робота. 

Точна статистика трафіку є відкритою, 2011 року відвідуваність складала 

приблизно 200 тис. відвідувань щодня. Compete.com оцінював її в березні 2011 року в 192 

тис. відвідувань.12 квітня 2011 року за даними Alexa за 3 місяці відвідуваність виросла на 

51 %. 

В липні 2010-го Вайнберг запустив сайт співтовариства DuckDuckGo, де 

збираються повідомлення про помилки, обговорюється робота проекту і викладено 

відкритий вихідний код системи 

В жовтні 2011-го компанія Union Square Ventures інвестувала в DuckDuckGo. Бред 

Бернхем, партнер компанії, заявив: «Ми інвестували в DuckDuckGo, бо впевнились, що це 

не тільки можливість змінити конкуренцію в пошуковиках, — це нагальна необхідність». 

В листопаді 2011-го Linux Mint підписав ексклюзивний контракт з DuckDuckGo. 

Починаючи з Linux Mint 12, система DuckDuckGo є пошуковиком за 

замовчуванням.Також цей сайт встановлено за замовчуванням в Tor Browser. 

 

Список літературних джерел 

 

Веб-ресурс: https://spreadprivacy.com/, https://uk.wikipedia.org/wiki/DuckDuckGo 

 

 

 

УДК 004 

Є.Б. Артамонов, А.С.Каплін 

Національний авіаційний університет, Київ  

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ 

 

В сучасних інформаційних технологіях мережі Internet та пошукових машинах є 

потреба у вдосконаленні пошукових алгоритмів. У рамках підвищення ефективності 

пошукової видачі запропоновано: викори- стання моделі векторного простору (VSM); 

метод винятковостей (англ. single method). Для підвищення достовірності оцінки 

документу наголошено на доцільності використання методу SeoRank. Результати 

дослідження будуть корисні при вдосконаленні пошукових алгоритмів. 

Постановка проблеми. В умовах науково- технічного прогресу і розвитку Інтернет- 

технологій відбувається надзвичайне зростання обсягів доступної інформації, яка може 
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бути ви- користаною при вирішенні важливих завдань в ході науково-дослідної 

діяльності, для підтрим- ки прийняття рішень в науково-технічній, соці- альній та інших 

сферах.  

Суть інформаційного пошуку у загальному випадку зводиться до того, що по- 

шукова система за певними критеріями обирає з безлічі документів, що знаходяться в базі, 

такі, які задовольняють інформаційну потребу і від- повідають інформаційному запиту 

(тобто є реле- вантними). 

Головною метою даної роботи є суттєве поліпшення результатів інформаційного 

пошуку за показниками релевантності. Виходячи з проведе- ного огляду сучасного стану 

досліджень в облас- ті оптимізації алгоритмів інформаційного пошуку встановлено 

наступні проблеми: велика кількість дубльованого контенту; відсутність розбиття ре- 

зультатів веб-пошуку за тематиками; значна кількість інформаційного спаму при 

перегляді документів, що значно впливає на час пошуку та перегляду документів.  

 

Список літературних джерел 

 

    Веб-ресурс: http://molodyvcheny.in.ua 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 

Основними пошуковими системами в мережі Internet на сьогоднішній день є такі 

пошукові системи як Google, Yandex, Meta, Bigmir, Rambler та інші. Зараз вони все 

частіше зіштовхуються з рядом проблем, що в майбутньому може призвести до 

монополістичної ситуації. 

Головною проблемою пошукових систем є так званий Click Fraud (далі - 

шахрайство за кліками) - через те, що фінансовим базисом у пошукових системах є 

цільова реклама Pay-Per-Click. Шахрайство з кліками може призвести до подальшої 

монополізації ринку, оскільки більша пошукова система (Google) має значні переваги у 

боротьбі з шахрайством. 

Другою проблемою у пошукових системах є спам - масова розсилка кореспонденції 

рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. Раніше 

фінансовий стимул для обманної практики полягав у збільшенні трафіку на веб-сайті, де 

можна було б продати щось Тепер спамери можуть використовувати цільову рекламу в 

пошукових системах, щоб заробляти гроші на сайтах, які не містять потрібної 

користувачеві інформації. 

Зв'язки з громадськістю. Багато користувачів, які користуються пошуковими 

сервісами, не усвідомлюють, наскільки ці сервіси можуть відслідковувати їх кроки кожної 

хвилини та на кожній сторінці при їх використанні. Урядові вимоги до пошукових систем 

- це підвищення обізнаності громадськості. Підвищення обізнаності громадськості з цих 

питань може призвести до міграції до інших інформаційних майданчиків.  

29 жовтня 2018 було анонсовано третю версію механізму reCAPTCHA, який, 

практично не буде взаємодіяти з користувачем. Теперь система використовує 

проприйтарну технологію Google, яка буде самостійно навчатися, спостерігаючи за 

звичайним поведінкою відвідувачів сайтів, і в результаті може виявити хороший трафік 

від шкідливого та аномального. 
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЙПОШИРЕНІШИХ  

ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 

 

У даний час існує 3 основних міжнародних пошукових системи - Google, Yahoo і 

MSN, що мають власні бази даних і пошукові технології. Більшість інших пошукових 

систем використовує в тому чи іншому вигляді технології трьох перерахованих. 

Наприклад, пошук AOL (search.aol.com) використовує базу Google, а AltaVista, AllTheWeb 

і Lycos-базу Yahoo. Портал Mail.ru довгий час використовував пошукову технологію 

Google, а з 2006 року - Yandex. У Росії основний пошуковою системою є Yandex, за ним 

йдуть Mail.ru, що використовує технологію Yandex, замикає трійку лідерів - Rambler. 

Однак найбільша кількість пошукових запитів обробляє Google, російська версія якого 

(Google.ru) розпочала свою роботу в 2004 році.  

Google - найшвидша і найбільша пошукова система. На даний час в ній 

проіндексовано понад 1,3 мільярда сторінок (з них повністю - трохи більше 700 мільйонів, 

про інші відомий тільки адресу і текст посилання). Google може знаходити інформацію на 

117 мовах. Система добре працює з російськомовним ресурсам, є можливість вибрати 

мову інтерфейсу. На відміну від більшості пошукових систем, Google оцінює 

популярність ресурсу по кількості посилань, що ведуть до нього з інших сторінок.  

Yahoo! - один з перших (був заснований в 1994) і найбільш популярних пошукових 

серверів в Інтернет. На Yahoo! складений великий структурований каталог категорій 

(categories). Спочатку пошук здійснюється в них, потім у власному архіві, потім - з 

використанням системи Google. Yahoo має базу даних в більш ніж 1 млн. проіндексованих 

сайтів. Yahoo є найстаршою пошуковою системою, яка почала надавати свої послуги в 

1994 році. Секрет успіху Yahoo полягає в людях. Yahoo має близько 150 редакторів, для 

того, щоб складати і редагувати вміст своїх каталогів. 

MSN - пошуковик розроблений і запущений компанією Microsoft в 1997 році. На 

відміну від інших пошукових систем, раніше у MSN ніколи не було власного павука або 

каталога. З 1997 року для видачі результатів пошуку використовувалися різні бази даних, 

такі як: Yahoo!, LookSmart, Altavista, DirectHit, Inktomi і RealNames. Тільки з початку 2005 

року MSN запустив бета-версію власного пошукового алгоритму.  

Список літературних джерел 
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ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ В ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ 

Зручність відвідувачів сайту завжди має ставитися на одне з найперших місць. 

Кому потрібен інформаційний ресурс, на якому розташована якісна інформація, якщо її 

неможливо відшукати в нетрях навігації. Власники сайтів всіляко намагаються полегшити 

пошук, для людей. Однак в деяких випадках пошукові системи самі надають істотну 

допомогу веб-майстрам і власникам сайтів, надаючи додатковий функціонал для кращих з 

кращих.. 

Швидкі посилання - це найкоротший шлях відвідувача до одного з розділів сайту. 

Побачивши ваш сайт в результатах пошуку, людина помічає «клікабельні» найменування 

відразу під описом знайденої сторінки. Швидкі посилання формуються Google та Yandex 

для того, щоб користувачі швидше знаходили необхідну їм інформацію. Таким чином, 

користувач може швидко і без праці опинитися на шуканої сторінці. 

Кожна пошукова система, що підтримує швидкі посилання, може користуватися 

певними можливостями щодо встановлення параметрів. Розглянемо швидкі посилання 

Yandex: щоб налаштовувати швидкі посилання, необхідно зайти в панель управління 

Yandex.Вебмайстер. Там можна визначити зовнішній вигляд посилань, вибрати спосіб їх 

сортування, а також є можливість деактивувати їх.. 

Google можливостей управління швидкими посиланнями у веб-майстра набагато 

менше. Власник сайту може лише «вилучити» ту чи іншу посилання з пошукової видачі. 

Робиться це за допомогою зниження рейтингу конкретного URL-адреси. 

Швидке посилання Yandex або Google підвищують клікбельність сайту, так як 

дозволяють: 

- Надають більше інформації для мотивації перейти на ваш ресурс. 

- Зразу перейти в цікавий розділ. 

- Збільшити зовнішню привабливість результату. 

- Збільшити перегляди ресурсу - сниппет стає більшим і більшим, впізнають багато 

людей.. 

Список літературних джерел 
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ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛУ SITEMAP ДЛЯ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ 

GOOGLE 

 

Пошукова система Google проводить пошук нового контенту не лише за 

допомогою посилань, а й у файлі Sitemap. Маючи важливі URL, на які не вдається 

посилатися з головної сторінки або з інших важливих сторінок, актуально буде просто 

https://semantica.in/blog/chto-takoe-bystrye-ssylki.html
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додати їх до файлу, що какож зберігає дані про те, як організовано контент на сайті, які 

він має типи або ж коли сторінка була оновлена, наскільки часто вона оновлюється і чи 

існують її версії на іншій мові. 

З точки зору SEO, Sitemap має певний вплив, оскільки карта сайту значно 

прискорює індексацію. До того ж підвищується вірогідність, що web- сторінки потраплять 

в індекс до того, як недобросовісні конкуренти встигнуть скопіювати і опублікувати 

контент. Пошукові системи віддають перевагу першоджерелу, тоді як копіпаст 

ігнорується. 

Отже використання карти сайту (sitemap) допоможе швидше знайти ваш сайт, 

особливо якщо він новий і на нього вказує мало посилань, бо окрім робота Googlebot й 

інші роботи пошукових систем постійно сканують інтернет, переходячи з посилання на 

посилання. 

Список літературних джерел 
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПОШУКУ СИСТЕМИ GOOGLE 

 

Корпорація Google анонсувала декілька змін в пошуковику. Однією з нових 

функцій є картки активності: коли користувач повторно переглядає пошуковий запит з 

минулого, то Google відображає попередні кроки в результатах пошуку.  

Кожна картка активності буде відображати пов'язані пошукові запити і всі пов'язані 

сторінки, які користувач відвідував раніше. Картки активності можна буде відімкнути в 

налаштуваннях.  

Іншою новою функцією стане можливість зберігати результати пошуку 

безпосередньо з карток активності у колекціях та рекомендувати пов'язані посилання. Ця 

функція може бути корисна для планування поїздки або роботи над проектом.  

Ще одним нововведенням стануть історії за типом Instagram, які Google також буде 

видавати в результатах пошуку. Функція поки буде доступна тільки для компаній, які 

будуть бачити, що їхній вміст відображається у новому форматі в результатах пошуку.  

Також Google буде додавати в пошук вибрані відеоролики, пов'язані з темою. 

Наприклад, якщо вибрати місто, то користувач побачить ролики з кожною пам'яткою.  

Google Lens будуть інтегровані в пошук зображень. Тепер при фотографуванні 

додаток буде автоматично ідентифікувати всі об'єкти всередині зображення: можна буде 

натиснути на будь-який з них і подивитися результати пошуку які запропоновані 

системою.  

Нова функція Discover («Відкрий для себе») буде надавати рекомендації 

користувачу, засновані на його інтересах та вподобаннях, які система змогла розпізнати за 

період користування своїми сервісами конкретного користувача.  

Основа даної системи була взята зі звичайної стрічки з новинами які відбувалися в 

світі. 

 

Список літературних джерел 
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МАШИННЕ НАВЧАННЯ В РОБОТІ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ GOOGLE 

 

Прямо зараз те, що пошукові системи (і більшість вчених) активно розвивають, - це 

машинне навчання (МН). 

Згідно з визначенням Стенфордського університету, «машинне навчання - це наука 

про те, як змусити комп'ютери діяти, не використовуючи чітких детермінованих 

алгоритмів». 

У Google є безкоштовний курс і цілий портал присвячений МН, компанія також 

відкрила вихідний код програмної бібліотеки для машинного навчання TensorFlow і 

активно інвестує в апаратне забезпечення для управління штучним інтелектом. 

RankBrain - система оснащена тільки розумінням сутностей (річ або концепція, яка 

є єдиною, унікальною, чітко визначеної і помітною) і перед нею поставлено завдання 

виробити уявлення про те, як ці сутності з'єднуються в запиті, щоб поліпшити їх 

розуміння і набір відомих відповідей. 

Google дає цій системі деякі дані (запити) і набір відомих сутностей.  Потім 

система самостійно навчається на цьому наборі запитів, як розпізнавати невідомі сутності, 

з якими вона стикається. 

Після того, як система завершила цей процес і почала видавати задовільні 

результати, їй була поставлена задача навчитися розумінню зв'язків між сутностями і того, 

які дані маються на увазі або запитуються безпосередньо, а також шукати відповідні 

результати в індексі. 

Використання Gmail або іншого поштового клієнта є також прикладом машинного 

навчання. 

Згідно Google, в даний час Gmail блокує 99,9% спаму з коефіцієнтом помилки на 

рівні 0,05%. 

В процесі використовується та ж основна технологія - системі машинного навчання 

даються деякі дані і запускається навчання. 

Коли ця робота проводилася вручну, то блокувалося 97% спаму при коефіцієнті 

помилки на рівні 1% (це означає, що 1% реальних листів потрапляло в папку небажаних 

повідомлень). 

 

Список літературних джерел 
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ЗАХИСТ WI-FI МЕРЕЖІ 

 

 WI-Fi мережа – це один з найлегших приладів для злому початковим хакером, 

який може встановити доступ з мережею без втручання до вашої будівлі, оскільки 

бездротові пристрої набагато більше відкриті для пристроїв прослуховування ніж дротова 

мережі. 
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 Для безпеки WI-FI мережі не достатньо тільки встановити надійний пароль. 

Інвестуючи час у вивчені та застосуванні посилених заходів безпеки, можна пройти 

довгий шлях для захисту своєї мережі. 

 Головні методи захисту мережі: 

 Використовувати непомітне ім’я мережі(SSID). Ідентифікатор службового 

набору(SSID) – це один із основних налаштувань мережі WI-FI.  

 Пам'ятайте про фізичну безпеку. Бездротова безпека, або вся IT-безпека з цього 

приводу це не все про фантастичні технології та протоколи. Ви можете мати найкраще 

шифрування і бути вразливим. Фізична безпека - одна з цих вразливостей. У більшості 

точок доступу є кнопка скидання налаштувань, яку хтось може натиснути, щоб відновити 

заводські налаштування за замовчуванням, видалити безпеку Wi-Fi і дозволити будь-кому 

підключитися. 

 Використовуйте Enterprise WPA2 з автентифікацією 802.1X. Один із 

найефективніших механізмів захисту Wi-Fi, який ви можете встановити - це розгортання 

корпоративного режиму безпеки Wi-Fi, оскільки він ідентифікує кожного користувача 

індивідуально: кожен може мати власне ім'я користувача та пароль Wi-Fi. Тому, якщо 

ноутбук або мобільний пристрій загублено або викрадено, або працівник залишає 

компанію, все що вам потрібно - це змінити або скасувати реєстрації цього конкретного 

користувача. 

 Використання та виявлення безпровідному втручанню. Точний метод виявлення 

та функціональність змінюються, але більшість з них, принаймні, періодично 

скануватимуть ефір і надсилатимуть вам сповіщення, якщо новий користувач визначено в 

межах допустимих точок доступу. 

 Серйозний недолік приладу точки доступу є WPS – це технологія яка дозволяє без 

паролю підключитися “легально” до WI-FI мережі, простим натиском на кнопку. Він 

набув широкої популярності, при тому що в самій системі прорахували таку загрозу. В 

даний момент, щоб захистити себе від атак, можна відключити повністю WPS, або 

встановити WPS з PIN-кодом. 

 

 

Список літературних джерел 
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МЕХАНІКА ТА МАШИНОЗНАВСТВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

УДК 536.242 

А.Ю. Войтенко, Т.С. Остапчук  

Національний авіаційний університет, м Київ 

 

ТЕПЛОГІДРАВЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАДКРИТИЧНОЇ ВОДИ ПРИ 

ВИСХІДНІЙ ТЕЧІЇ В КАНАЛАХ 

 

Теплоенергетика розвинених каїн світу базується на енергоблоках надкритичних 

тисків, які характеризуються високою тепловою ефективністю. Термічний к.п.д таких 

енергоблоків може перевищувати на 10% к.п.д теплових електростанцій з докритичними 

параметрами.  

Один з перспективних шляхів розвитку атомної енергетики також пов’язаний з 

переходом на надкритичні параметри, зокрема, з розробкою водоохолоджуваних реакторів 

четвертого покоління. 

Ціль роботи полягала у дослідженні картини розподілу теплофізичних 

властивостей надкритичної води в каналах стосовно для умов реакторних установок. 

Розв’язанню підлягала вісесиметрична задача змішаної конвекції, що відповідає наявності 

вимушеного і вільного руху надкритичної води. Як метод дослідження був використаний 

метод CFD моделювання з застосуванням програмного пакету FLUENT.  

Одержано дані щодо просторової зміни таких фізичних властивостей надкритичної 

води, як її густина, теплопровідність, коефіцієнт теплоємності та в’язкість. Показано, що 

розподіл вказаних властивостей суттєво залежить від картини руху фронту псевдофазного 

переходу. Виконано дослідження з вивчення впливу на просторові розподіли фізичних 

властивостей надкритичної води величини теплового потоку, що підводиться до стінки 

каналу. Проведено зіставлення поведінки даних властивостей, визначених за 

температурою стінки каналу і на його вісі. 

Зроблено висновок про суттєвий вплив просторового розподілу фізичних 

властивостей надкритичної води  в каналах на виникнення цілого ряду явищ таких як 

прискорення потоку, деформація профілів швидкості, зміна сил плавучості тощо.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАНОПОРОШКІВ НА ТРИБОЛОГІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ФЕРОРІДИН 

У більшості випадків вузли тертя машин і механізмів виходять з ладу через знос, 

тому змащування тертьових поверхонь - один з найефективніших способів підвищення їх 

зносостійкості. У зв'язку з цим одним з першорядних завдань дослідників, конструкторів і 
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технологів є створення умов утримання та відновлення мастила в контакті сполучених 

деталей [1]. 

Досвідом експлуатації встановлена доцільність швидкого здійснення в початковий 

період тертя термодинамічно стійких процесів в мастилі і на робочих поверхнях деталей 

трибосистеми, з тим щоб в сталому режимі виникали більш вигідні для здійснення тертя 

фізико-хімічні процеси, до яких можна віднести утворення поверхнево-активних речовин 

(ПАР ), колоїдів і різного роду вторинних структур. В цьому напрямку особливий 

науковий інтерес представляє застосування наноматеріалів [2]. 

Випробування на тертя і зношування проводили на машині тертя СМТ при 

швидкості ковзання 1м/с і питомому навантаженні 1 МПа в середовищі ферорідини, в яку 

додавали феромагнітні нанопорошки дисперсністю 10-20нм. Згідно [3] при таких розмірах 

в одному кубічному сантиметрі ферорідини перебуватиме 1014 магнітних частинок, що 

робить істотний вплив на трибологічні властивості мастильного середовища. Величину 

зносу визначали ваговим методом на електронних вагах ANG-200C з точністю до 

четвертого знака після коми. Металографічні дослідження проводили на мікроскопі ММР-

2Р з приставкою SCOPETEK ДСМ-130, що дозволяє виконувати цифрові знімки 

зображення з мікроскопа. Електронномікроскопічні дослідження здійснювали на 

електронному мікроскопі РЕМ-106И. Для визначення складу вторинних структур, що 

утворюються на робочих поверхнях досліджуваних зразків в процесі тертя і зношування 

застосовували скануючий Оже-спектрометр Jamp-10S. 

Характерно, що наночастинки сприяють утворенню стійких орієнтованих 

вторинних структур, що ускладнює процеси пластичного деформування основного металу 

і як наслідок - зменшення зносу і зниження коефіцієнта тертя. При цьому тривалість 

періоду приробітку також зменшується.  

Таким чином, на підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що для 

підвищення трибологічних властивостей ферорідини перспективно в якості присадки 

застосовувати феромагнітні нанопорошки. 
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ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТЕКСТУРОВАНИХ ЛУНКОВИХ ПОВЕРХОНЬ З 

ДИСКРЕТНО ОРІЄНТОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ В УМОВАХ ГРАНИЧНОГО 

МАЩЕННЯ 

 

Механізм впливу дискретно-текстурованих мастилоємних поверхонь на процеси 

тертя та зношування в умовах фретингу на сьогодні вивчено недостатньо. Очевидно, що 

основну роль в формуванні триботехнічних властивостей пар тертя в цьому випадку 

будуть відігравати параметри дискретної поверхні. Оптимальне розташування, форма і 
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розміри мікрозаглиблень будуть сприяти проникненню мастильного матеріалу в зони 

безпосереднього фрикційного контакту, знижувати їх фрикційне навантаження і 

відповідно рівень підведеної до трибосистеми механічної енергії. У зв’язку з цим метою 

роботи було провести випробування пар тертя з різною формою профіля мікрозаглиблень 

і провести статистичний аналіз та побудувати регресивні розрахункові моделі 

залежностей величини зносу від досліджуваних параметрів[1]. 

Розглянуті питання фрикційно-контактної взаємодії, залежності інтенсивності 

зношування матеріалів пар. Спосіб ґрунтується на реалізації принципу мінімізації 

підведеної до трибосистеми механічної енергії та зниження динамічної навантаженості 

поверхонь шляхом забезпечення умов для регенерації граничних мастильних шарів в зоні 

трибоконтакту. Дослідження проводились на машині тертя, формування дискретно-

текстурованих поверхонь на робочій поверхні зразків методом ударно-пластичного 

деформування.  У разі тертя шліфованих поверхонь за прийнятих умов фретингу мащення 

не забезпечує суттєвого підвищення фретингостійкості досліджуваних матеріалів як у 

прямих, так і у обернених парах тертя, що свідчить про недостатньо високу стійкість на 

таких поверхнях межових мастильних шарів. За таких же умов фретингу і умов мащення 

стійкість до фретинг-корозійного зношування пар тертя із дискретно-текстурованими 

поверхнями помітно зросла. Найбільший ефект підвищення зносостійкості досягається у 

прямих парах при сферичному профілі лунок. У порівнянні з базовим варіантом за 

абсолютним значенням величини зносу знос зразків із сферичним профілем лунок у 

прямих парах зменшився більш ніж у 6 разів. Одночасно помітно зменшився також знос 

контрзразків і сумарний знос пари. Очевидно, що за прийнятих параметрів формування 

дискретно-текстурованих поверхонь і параметрів фретингу, сферичний профіль 

забезпечує найбільшу змащувальну ефективність мікрозаглиблень у порівнянні із 

призматичним профілем. До того ж мікрозаглиблення із сферичним профілем 

характеризуються найменшою швидкістю зменшення мастилоємності (об’єму) в міру 

зростання лінійного зносу зразків[2]. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК 

Актуальність. Когенераційна установка – це установка, призначена для 

комбінованого виробництва двох видів енергії від одного первинного двигуна. 

Актуальність застосування когенераційних установок обумовлена їх високим ККД (до 

90%).  

Новизна. В роботі зроблено аналіз сучасного стану когенераційних установок, що 

працюють на різних видах палива. 

Задача – оцінити аналіз сучасного стану когенераційних установок з метою 

виявлення задач для подальшого дослідження. 
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Методика досліджень. Для проведення дослідження використовувались методи 

аналізу і сінтезу. Обєкт дослідження – когенераційна установка. 

Основні результати. Одним із важливих елементів, від якого залежить висока 

ефективність когенераційної установки, виступає утилізатор тепла, у склад якого входить 

теплообмінник. Важливим параметром роботи теплообмінника є ефективність 

теплопередачі.  

На промислових підприємствах найчастіше застосовуються такі види 

теплообмінників: кожухотрубчасті (кожухотрубні) теплообмінники, спіральні 

теплообмінники, ребристі теплообмінники, графітові теплообмінники, пластинчасті 

теплообмінники.  

Кожухотрубні теплообмінники користуються високим попитом. Такий вибір не 

випадковий - кожухотрубні теплообмінники мають безліч переваг. Основною, і найбільш 

вагомою перевагою є висока стійкість даного типу агрегатів до гідроударів. Більшість 

вироблених сьогодні видів теплообмінників такою якістю не володіють. Другою 

перевагою є те, що кожухотрубні теплообмінники не потребують чистого середовища. 

Більшість іншіх теплообмінників в агресивних середовищах працюють нестабільно. 

Наприклад, пластинчасті теплообмінники такою властивістю не володіють, і здатні 

працювати виключно в чистих середовищах. Третьою вагомою перевагою кожухотрубних 

теплообмінників є їх висока ефективність. За рівнем ефективності їх можна порівняти з 

пластинчастим теплообмінником, який за більшістю параметрів є найбільш ефективним. 

Таким чином, можна з упевненістю говорити про те, що кожухотрубні теплообмінники є 

одними з найнадійніших, довговічних і високоефективних агрегатів. 

Однак, незважаючи на всі плюси, даний вид теплообмінників має значний недолік - 

великий розмір. Таким чином, одна із задач в даному напрямі – зменшення розмірів 

теплообмінного апарата. 

Використання. Отримані результати будуть використані при подальших 

дослідженнях. 

Висновки. В роботі проведено аналіз сучасного стану когенераційних установок, 

які працюють на разних видах палива з різними первинними двигунами. Показано, що 

одним із факторів, який впливає на підвищення ефективності когенераційної установки 

виступає теплообмінника.  
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ КОНТАКТУ ЕЛЕМЕНТІВ 

ТРИБОПАРИ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПРИ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ 

 

При зношуванні в умовах фретинг-корозії внаслідок малих амплітуд відносних 

переміщень руйнування поверхонь відбувається на ділянках дійсного контакту, а 

продукти зношування залежно від співвідношення геометричних параметрів контакту і 

амплітуди відносного переміщення можуть вільно видалятись або накопичуватись в зоні 

тертя. Очевидно, що в такому випадку характер і інтенсивність зношування будуть 
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суттєво залежати як від форми та розміру ділянки контакту, так і від амплітуди 

вібропереміщення[1]. 

Для визначення взаємного впливу зазначених факторів на інтенсивність фретинг-

корозії проведені дослідження залежності величини фретинг-зносу від параметра Кз , який 

характеризує ступінь відносного зміщення спряжених поверхонь і визначається 

відношенням амплітуди фретингу А до напівширини ділянки контакту у напрямі 

вібропереміщення Кз =А/l. Важливість урахування параметра Кз для трибосистем, що 

піддаються фретинг-корозійному зношуванню, визначається тим, що із зміною його 

величини змінюються умови виходу продуктів зношування із зони тертя, проникнення в 

зону тертя зовнішнього середовища, а відповідно змінюються і умови фрикційно-

контактної взаємодії поверхонь елементів трибопари[2]. 

Дослідження проводились за схемою контакту «площина-циліндр» та площинного 

кільцевого контакту суцільного і приривчастого кільця з торцевою поверхнею циліндра, 

на зразках із титанових сплавів ВТ20, ВТ8, ВТ22 та алюмінієвого сплаву Д16Т. Аналіз 

результатів порівняльних випробувань за схемою «площина-циліндр» зразків із сплавів 

ВТ20, ВТ8 і Д16Т показав, що зі збільшенням параметра відносного зміцнення поверхонь, 

інтенсивність зношування зростає. За допомогою електронно-мікроскопічного та 

рентгеноспектрального аналізу досліджено механізм формування на поверхні тертя 

захисних вторинних структур. Критична амплітуда фретингу вище якої інтенсивність 

зношування різко зростає, буде меншою для такого типу контакту, який забезпечує кращі 

можливості відведення із зоні тертя продуктів зношування. 

За  результатами випробувань на зношування в умовах фретинг-корозії, отримано 

залежність, яка показує, що із збільшенням параметра відносного зміщення поверхонь 

елементів трибопари підвищується фретинг-корозійне зношування поверхневого шару, 

найбільш швидке зростання зносу спостерігається, коли параметр відносного зміщення 

перевищує деяке погове значення, яке для прийнятої схеми контакту і умов фретингу 

лежить в області  К3 ≥0,5…0,6. Визначено вплив схеми контакту елементів трибопари на 

залежність величини фретинг-зносу від амплітуди фретингу. Показано, що критична 

амплітуду фретингу, вище якої інтенсивність зношування різко зростає, буде меншою для 

такого типу контакту, який забезпечує кращі можливості відведення із зоні тертя 

продуктів зношування[3]. 

Список літературних джерел 
 

 

1. Голего Н. Л. Фреттинг-коррозия металлов / Н. Л. Голего, А. Я. Аляб’ев, В. 

В. Шевеля. – К.: Техніка, 1974. – 272 с. 

2. Шевеля В. В. Фреттинг-усталость металлов / В. В. Шевеля, Г. С. Калда. – 

Хмельницький: Поділля, 1998. – 299 с. 

3.Комплексний підхід до вибору матеріалів пар тертя, що піддаються фретинг-

корозійному зношуванню / О.І. Духота, М.В. Кіндрачук, Н.О. Науменко, Л.Р. Кіндрачук, 

В.В. Харченко // Проблеми тертя та зношування. – 2014. - №4 (65). – С. 19 – 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

УДК 621891 

Р.В. Городиський, Ю.А. Борисенко, І.О. Шкіро 

Національний авіаційний університет, Київ  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ НА 

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ СТАЛІ 30ХГСА 

Для інтенсифікації технічної експлуатаційної авіаційної техніки (АТ) на основі 

досягнень науково-технічного прогресу, економії матеріальних, паливно-енергетичних 

ресурсів людських ресурсів необхідно подальше удосконалення технічного 

обслуговування та ремонту літаків і авіадвигунів, підвищення їх надійності і 

довговічності. 

Зазначимо, що забезпечення безпеки польотів авіаційної техніки значною мірою 

обумовлено надійністю і довговічністю вузлів тертя планера і авіадвигунів, 

працездатність яких визначається інтенсивністю процесів зношування робочих поверхонь 

деталей трибовузла. Особливо це стосується деталей вузлів тертя шасі як одного з 

основних елементів конструкції літального апарату. Досвід експлуатації літальних 

апаратів показує, що експлуатаційна надійність злітно-посадкових пристроїв нижча у 

порівнянні з іншими системами [1]. Це пояснюється працездатністю вузлів тертя. Для 

забезпечення працездатності вузлів тертя на робочі поверхні деталей вузлів тертя 

наносять різноманітні покриття. 

Нами досліджено вплив електроіскрового легування і детонаційного напилення на 

зносостійкість легованої сталі 30ХГСА. 

Електроіскрове легування стальних зразків проводили на установці Елітрон. У 

якості електродів використовували твердий сплав ВК-8 і ВК-8 з графітом. Технологічний 

процес поверхневого легування сталі здійснювали з добавленням індустріальної оливи І-

20. Детонаційне покриття наносили на установці «Перун-С» конструкції ІНМ НАН 

України. 

Випробування зразків на абразивне зношування проводили на стандартній 

установці [2] відповідно ДСТУ 22.208-79 в умовах нежорсткого піску  зернистістю 160-

200 мкм  Швидкість ковзання гумового зразка становила 0,163 м/c, анормальне 

навантаження 45 Н. Інтенсивність подачі абразивних частинок регулювали за допомогою 

дозатора. Знос зразків визначали на електронних вагах з точністю до 0,0001 г. 

Дослідження структури проводили на металографічному мікроскопі ММР-2Р і 

електронному мікроскопі РЕМ-106І. 

Аналіз проведених досліджень показав, що мінімальний знос покриття отриманні 

електроіскровим легуванням.  

Висновки: Проведені дослідження показали перспективність і доцільність 

застосування методу електроіскрового легування для підвищення надійності і 

довговічності деталей шасі авіаційної техніки. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Система масового обслуговування  — система, яка виконує обслуговування вимог, 

що надходять до неї . Обслуговування вимог у СМО проводиться обслуговуючими 

приладами. Класична СМО містить від одного до нескінченного числа приладів. У СМО 

мається на увазі, що є типові шляхи (канали обслуговування), через які в процесі обробки 

проходять заявки.  

Для заявки може бути потрібно кілька обслуговувань одним або кількома 

пристроями. За допомогою методів теорії МО розв’язують задачі з проектування та 

експлуатації однотипних елементів обслуговування – н-д, розраховують кількість 

контрольно-пропускного обладнання, місць для ремонту, ліній зв’язку, одиниць 

обчислювальної техніки і т.д. 

Прийнято говорити, що заявки обслуговуються каналами. Канали можуть бути 

різними за призначенням, характеристиками, вони можуть поєднуватися в різних 

комбінаціях; заявки можуть перебувати в чергах і чекати обслуговування. Частина заявок 

може бути обслуговувана  каналами, а частини можуть відмовити в цьому. Важливо, що 

заявки, з точки зору системи, абстрактні: це те, що бажає обслуговуватись, тобто пройти 

певний шлях в системі. Канали є також абстракцією: це те, що обслуговує заявки. Заявки 

можуть приходити нерівномірно, канали можуть обслуговувати різні заявки за різний час і 

так далі, кількість заявок завжди дуже велика. Все це робить такі системи складними для 

вивчення і управління, і простежити всі причинно-наслідкові зв'язки в них не 

представляється можливим. Тому прийнято уявлення про те, що обслуговування в 

складних системах носить випадковий характер. 
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