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SEKCJA 16. Agrotechnologia.(Сельскохозяйственные науки)
Под- СЕкЦиЯ 1. агрономия.

зеленянська н.М.
Старший науковий співробітник, 

кандидат сільськогосподарських наук 
національний науковий центр 

«Інститут виноградарства і виноробства ім. в. Є. Таїрова» 
(ннЦ «Івів ім. в.Є. Таїрова»), наан україни.

вивчення влаСтивоСтей воСКів Для щеплення 
norSK WAX

Ключові слова / Keywords: виноград / grapevine, щепи / graftings, воск / wax, 
в’язкість / viscosity, температура каплепадіння / temperature of drop point.

одним із етапів технології виробництва щеплених саджанців винограду є 
парафінування щеп перед стратифікацією, а інколи і після стратифікації. для цього 
апікальні частини щеп парафінують технічним парафіном або його сумішшю із 
каніфоллю та бітумом [1]. але такі суміші мають ряд недоліків  – слабка адгезійна 
здатність, утворення слабоеластичної плівки, швидке обсипання. Тому питання 
пошуку, випробування більш ефективних матеріалів, які доступні на ринку україни 
та прості у застосуванні є надзвичайно актуальним.

Сьогодні ряд фірм випускають замінники парафіну  – воски для щеплення 
(пластифікатори), до складу яких входять біологічно активні речовини (фітогормони 
та фунгіциди). Покриття, яке вони утворюють забезпечує: необхідну адгезію до 
поверхні чубуків і щеп, надійний захист від зневоднення, надходження гормонів росту 
з воскового покриття у рослину, утворення калусу, розвиток вічок і зрощення щеп. у 
процесі охолодження воски розділяються на два шари. Шар, який прилягає до щепи, 
забезпечує адгезію до її поверхні, може містити гормони росту та інші біологічно 
активні речовини. він у декілька разів тонший за зовнішній, дуже еластичний і 
захищає щепи, чубуки від втрати вологи. верхній шар також вологонепроникний, але 
менш еластичний і міцніший. крім того, воски не фітотоксичні, екологічно безпечні. 
Під впливом зовнішнього середовища і ростових процесів рослин, покриття, 
після певного строку експлуатації руйнується, потрапляє до ґрунту і поступово 
окислюється ґрунтовими мікроорганізмами. найбільш поширеними на ринку україни 
є воски норвежської фірми „norsk wax”. але їх застосування для парафінування щеп 
винограду досліджено не в повній мірі.

до основних показників, які визначають якість парафінових сплавів, 
предназначених для захисту садивного матеріалу винограду від підсушування відносять 
температуру каплепадіння, еластичність, товщину покриття, величину адгезії.

Показником парафінових сплавів, який визначає товщину покриття і впливає 
на їх твердість є температура каплепадіння. При високих її значеннях еластичність 
сплаву та здатність до розтягування зростають; при низьких – навпаки підвищується 
твердість, сплав стає крихким. І як результат, при перепаді температур на такому 
покритті виникають тріщини, знижується його водозатримуюча здатність.
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Методика проведення досліджень. у роботі ми вивчали воски для щеплення 

норвежської фірми „norsk wax” :
–  Проагрівакс rh Гормон – червоний віск, містить активну форму гормону 

дихлорбензойної кислоти (2,5% Dba), з концентрацією активного ауксину 0,002%. 
Температура каплепадіння 65 – 70 оС, вміст масел менше 2%, температура нанесення 
воскового покриття 80оС (варіант 1).

Проагрівакс білий – нейтральний віск, не містить фітогормонів, в основному 
використовують для розбавлення концентрації ауксинів воску Проагрівакс rh Гор-
мон. Температура каплепадіння 65 – 70 оС, вміст масел менше 2%, температура нане-
сення воскового покриття 80оС (варіант 2).

Суміш Проагрівакс rh Гормон + Проагрівакс білий (1:1) (варіант 3).
Проагрівакс оранжевий – віск, який не містить фітогормонів, використову-

ють для парафінування щеп перед посадкою у шкілку. Температура каплепадіння 77 – 
82 оС, вміст масел менше 2%, температура нанесення воскового покриття 82 – 85оС 
(варіант 4).

Проагрівакс Г Середземномор’я  – віск, який не містить фітогормонів, ви-
користовують для покриття саджанців восени з метою їх подальшого зберігання. 
Температура каплепадіння 70 – 78оС, вміст масел менше 2%, температура нанесення 
воскового покриття 80 – 83оС (варіант 5).

контроль – технічний сірниковий парафін (варіант 6).
визначення еластичності речовини проводили шляхом термічного капіляр-

ного аналізу. для цього воски нагрівали до температури 95 і 110оС та визначали висо-
ту піднімання по фільтрувальному папері (мм).

Товщину воскового покриття визначали за допомогою бінокуляра МбС-9 на 
20  зрізах, виконаних на різних пластинах і чубуках та виражали у мікрометрах 
(мкм).

для вивчення адгезійної здатності матеріалів використовували фанерні 
пластинки розміром 70х150 мм та двовічкові підщепні чубуки сорту р х р 101-14. 
Фанерні пластинки знежирювали ацетоном, кип’ятили протягом 30  хв., охоло-
джували, підсушували, обробляли восками. Лозу підщепи р х р 101-14 нарізали 
на двовічкові чубуки, вимочували у воді кімнатної температури протягом 24 год., 
після чого частину чубуків одразу обробляли восками, а частину підсушува-
ли протягом 1-2  годин при кімнатній температурі і також обробляли восками. 
останні розігрівали до температури 110оС, знижували температуру до 80-85оС (в 
залежності від робочої температури воску) і в такий сплав занурювали (1-2 сек.) 
пластини та двовічкові чубуки. Після обробки пластини і чубуки охолоджували у 
воді, просушували і на три доби розміщували у термостаті при температурі 40оС. 
для визначення величини адгезії восків на пластинах та чубуках гострим ланце-
том робили надрізи у вигляді сітки і в залежності від величини відшарування по-
криття від поверхні пластини або чубука, впродовж ліній надрізу або їх перетину, 
визначали величину адгезії (%).

результати досліджень. Проведення капілярного аналізу восків для щеплен-
ня показало, що при розігріванні восків до температури 110оС найбільша висота під-
німання по фільтрувальному папері – 40,2 мм була характерна для технічного пара-
фіну у контрольному варіанті (рис. 1).
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для восків у дослідних варіантах цей показник був меншим за контрольний 
у середньому на 58,5 – 79,6%. Так, при розігріванні восків до вище вказаної темпера-
тури висота піднімання дорівнювала 17,1 мм (Проагрівакс rh Гормон), 14,4 мм (Про-
агрівакс rh Гормон + Проагрівакс білий), 13,9 мм (Проагрівакс білий), 8,4 мм (Про-
агрівакс оранжевий), 10,2 мм (Проагрівакс Г Середземномор’я), що на 58,5%, 65,0%, 
66,2%, 79,6% та 75,2% менше за контрольний показник (рис. 1, 2).

Такі дані свідчать, що в’язкість всіх дослідних восків підвищувалась порів-
няно з контролем, а, отже, знижувалася їх здатність проникати у копуляційні зрізи 
щеп винограду. З огляду на це воски для щеплення можна розглядати як більш елас-
тичні та м’які матеріали порівняно із технічним парафіном. аналогічну закономір-
ність було відмічено за вказаним показником при розігріванні восків для щеплення 
до температури 95оС.

у своїх дослідженнях ми також визначали товщину воскового покриття, яке 
відіграє важливу роль у затримані вологи щеп винограду. отримані результати по-
казали, що товщина покриття на фанерних пластинах у першому, другому та третьо-
му варіантах (воски, які слід застосовувати перед стратифікацією для стимулювання 
утворення калусної тканини дорівнювала 795,0  мкм, 807,5  мкм та 660,0  мкм, тов-
щина покриття на двовічкових чубуках у цих варіантах була меншою і дорівнювала 
367,5 мкм, 315,0 мкм та 340,0 мкм (рис. 3, 4).

Товщина воскового покриття восків, які рекомендується застосовувати після 
стратифікації  – Проагрівакс оранжевий та Проагрівакс Г Середземномор’я на фа-
нерних пластинах знаходилася в межах 840,0 – 878,0 мкм, на двовічкових чубуках – 
402,5 – 494,0 мкм. у контрольному варіанті товщина парафінового покриття на плас-

Рисунок 1 – Результати капілярного аналізу восків для щеплення
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тинах та двовічкових чубуках дорівнювала 253,0 і 126,0 мкм відповідно. Таким чином, 
після парафінування фанерних пластин і двовічкових чубуків восками для щеплення 
цей показник порівняно із контролем збільшувався у 2,6 – 3,4 рази (фанерні пласти-
ни) та 2,5 – 3,9 рази (двовічкові чубуки). отримані дані узгоджуються з даними Г. П. 
Малих [2], який стверджує, що із підвищенням температури каплепадіння воскових 
речовин захисна плівка стає більш щільною і товстою. Якщо порівняти температуру 
каплепадіння восків, які рекомендують застосовувати перед стратифікацією – Про-
агрівакс rh Гормон, Проагрівакс білий, то їх температура каплепадіння знаходилася 
в межах від 65 оС до 70 оС і товщина покриття на двовічкових чубуках відповідно 
дорівнювала – 315,0 – 340,0 мкм. Температура каплепадіння восків, які рекомендуєть-
ся застосовувати перед висаджуванням щеп у шкілку зазвичай вища і знаходилася у 
межах 70 – 78оС, відповідно і товщина покриття на чубуках у цих варіантах дорівню-
вала 402,5 – 910,0 мкм.

	 1	 2
	

	 3	 4
Рисунок 2 – Результати капілярного аналізу восків для щеплення фірми «Norsk 
Wax» (зліва контроль, справа дослід)
1–	Проагрівакс	RH	Гормон;	2	–	Проагрівакс	RH	Гормон	+	Проагрівакс	Білий;
3	–	Проагрівакс	Білий;	4	–	Проагрівакс	Г	Середземномор’я.
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оцінка адгезії восків для щеплення до поверхні фанерних пластин і двовічко-
вих чубуків винограду також довела переваги їх застосування у якості захисних мате-
ріалів, порівняно із технічним сірниковим парафіном. оскільки, за загальноприйня-
тою технологією перед парафінуванням апікальні частини щеп винограду занурюють 
у розчин гетероауксину, то у своїх дослідженнях ми частину двовічкових чубуків пе-
ред парафінуванням обробляли водою, а частину – парафінували через годину піс-
ля підсушування на повітрі при кімнатній температурі. Так, щодо характеристики 

	 1	 2
Рисунок 4 – Дослідження товщини воскового покриття на фанерних пластинах та 
двовічкових чубуках винограду
1	–	Проагрівакс	RH	Гормон;	2	–	Проагрівакс	Білий;

Рисунок 3 – Товщина воскового покриття різних восків для щеплення
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воскового покриття на поверхні фанерних пластинок у всіх дослідних варіантах було 
відмічено, що краї надрізів гладкі, без відшарування від поверхні. у контрольному 
варіанті краї надрізів розкришувалися – до 40% поверхні кожної решітки. воскове 
покриття на сухих двовічкових чубуках мало гладкі краї надрізів без відшарування 
від поверхні, на вологих чубуках спостерігали часткове відшарування від поверхні, 
впродовж ліній надрізу – до 50% поверхні кожної решітки. на чубуках контрольних 
варіантів краї надрізів розкришувалися – до 40 – 50% поверхні кожної решітки.

Після нанесення всіх типів восків на підсушену поверхню фанерних пластин 
або двовічкових чубуків для щеплення була характерна 100% адгезія до поверхні. Піс-
ля нанесення восків на вологі чубуки величина адгезії була оцінена в 70%, оскільки 
при проведені надрізів у вигляді решітки було встановлено, що від 10 до 50% воско-
вого покриття відшаровувалось від поверхні чубуків, але воно не розтріскувалось і 
трималось на поверхні чубуків. обробка двовічкових чубуків перед парафінуванням 
водою знижувала адгезію до поверхні до 20% при застосуванні всіх типів воску. Па-
рафінування фанерних пластин та двовічкових чубуків винограду (у тому числі і во-
логих) технічним сірниковим парафіном (контроль) супроводжувалося 80% адгезією 
парафіну до поверхні, але краї надрізів решітки повністю розкришувались.

висновок. воски для щеплення фірми «norsk wax» мають ряд якісних пе-
реваг перед технічним парафіном: вони характеризуються високою температурою 
каплепадіння, в’язкістю, еластичністю та адгезійною здатністю. Тому покриття, яке 
вони утворюють має достатню товщину, щільність, а отже, при перепаді температур 
зберігало цілісність, не розтріскувалося.

література
1. Шерер в.о. вирощування виноградних саджанців / в. Шерер, н. Зеленянська. – 

одеса: ннЦ «Івів ім. в.Є. Таїрова». – 2010. – 96 с.
2. Малых Г. П. ускоренное размножение винограда / Малых Г. П. – ростов-на-дону: 

«Литера-д», 1992. – 200 с.
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ПОД- секЦиЯ 3. информатика, вычислительная техника и автоматизация.

Кузнецова К.е.
Студентка, ФГбоу вПо  

Северо-восточный государственный университет, г. Магадан

автоМатизаЦия раБоты СотрУДниКа УМо по ФорМированиЮ 
и печати вКлаДыШей в ДиплоМы СтУДентов

Рассмотрены основные проблемы, присутствующие в северо-Восточном 
государственном университете для печати вкладышей в дипломы студентов. Вы-
явление пути решения данных проблем. Разработка нового программного продукта 
автоматизирующего печать вкладышей в дипломы студентов северо-Восточного 
государственного университета.

Ключевые слова: программное обеспечение, вкладыши в дипломы, этапы 
разработки программного обеспечение, автоматизация процессов.

The main problems present in the north-East State University for printing inserts a 
diploma students. identifying solutions to these problems. The development of new software 
automates printing inserts a diploma student northeastern State University.

Keywords: software, inserts diplomas stages of software development, process 
automation.

в Северо-восточном государственном университете используется более де-
сяти программ, упрощающих работу учебного процесса, отслеживания успеваемо-
сти студента и его личных данных. все данные программы написаны в течение 7 лет 
отделом разработки и сопровождения программного обеспечения учебно-научного 
центра информационных технологий. все программные продукты связаны со специ-
ализированной базой данных «Студент», хранящейся на сервере Северо-восточного 
государственного университета. данная база данных разработана так же отделом 
разработки и сопровождения программного обеспечения учебно-научного центра 
информационных технологий.

но программы написанные отделом разработки и сопровождения программ-
ного обеспечения, не могут решать проблему печать вкладышей в дипломы студен-
тов. для данного процесса Северо-восточный университет использует стороннюю 
программу. но данная программа не отвечает всем запросам сотрудников и имеет 
множество недостатков: поля расположены в неправильном порядке, не пропечаты-
ваются оценки студентов по дисциплинам учебного плана, перевернутая печать, не-
возможность редактирования данных. данные проблемы приводят к порче большо-
го количества бланков строгой отчетности и затрате большого количества времени 
на печать вкладышей.

для решения задачи по формированию и печати приложений к дипломам 
студентов были выделены следующие функции программы: автоматически выбирать 
из базы данных «Студент» необходимые данные о студенте, оценкам по учебной дис-
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циплине, квалификационной степени, а так же позволять просмотр, редактирование 
записей при печати и размещать все записи строго в соответствии с бланком при-
ложения к диплому.

Прежде чем разрабатывать программный продукт был проведен обзор про-
граммных средств подобного назначения. анализ программных средств представлен 
в таблице. (табл.1)

По результатам исследования ни одна из представленных программ не под-
ходит для использования в Северо-восточном государственном университете по 
ряду причин:

1) данные программные продукт требуют создания отдельной незави-
симой базы данных, а в Северо-восточном государственном университете уже 

Таблица 1 
Анализ программных стоимости и частоты обновлений программных средств для 
формирования и печати приложений к дипломам студентов
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Стоимость ПО
условно-
бесплатно

условно-
бесплатно

3000 руб. 3990 руб. 6000 руб. бесплатно

Частота  
обновлений

раз в год нет
по мере 
необхо-
димости

по мере 
необхо-
димости

нет
по мере 
необхо-
димости

Рис 1. Схема формирования и печати приложений к диплому Северо-Восточного 
государственного университета
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существует единая база данных 
«Студент», в которой фиксируют-
ся все данные студента на протя-
жение его учебы в вуЗе;

2) программные продук-
ты очень плохо обновляются, в то 
время созданная программа может 
быть исправлена в короткое время 
сотрудниками ун ЦиТ;

3) программы не 
рассчитаны на специфические осо-
бенности бланка для приложения к 
диплому Северо-восточного госу-
дарственного университета.

в связи с этим было приня-
то решение о создании новой про-
граммы помогающей работникам 
деканата СвГу в формировании 
и печати приложений к дипломам 
студентов.

Так же анализ предметной 
области позволил выделить вход-
ные данные: личные данные сту-
дента, сведения об успеваемости, 
учебный план, срок обучения, ква-
лификация. выходными данными 
является сформированный бланк 
приложения к диплому.

основными этапами разра-
ботки данного продукта являются:

1) анализ предметной области
2) разработка интерфейса
3) Привязка интерфейса к базе данных
4) Создание локальной базы данных
5) расположение записей базы данных на бланке вкладыша
6) Тестирование программы
7) внедрение продукта на предприятие
алгоритм реализации программы приведен в рис 2. Мы выбираем отделе-

ние, факультет, группу и студента. Просмотриваем личные данны студента, а так же 
его успеваемость. редактируем данные, если есть в этом необходимость. выводим на 
печать данные, которые располагаются на бланке приложения к диплому.

для разработки программы были специально созданы 2  функции: «вСП_
ГруппыПоследнегоГодаобучения» и «дляотчета_вкладышдиплома»

Функция «вСП_ГруппыПоследнегоГодаобучения» выделяет только те груп-
пы, которым остается учиться всего 2 семестра.

Рисунок 2. Схема формирования и 
печати вкладышей в дипломы студентов 
разрабатываемой программой
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Функция «дляотче-

та_вкладышдиплома» содер-
жит личные данные студента, 
а так же сведения об его успе-
ваемости, то есть содержит те 
данные, которые будут печа-
таться на бланке приложения 
к диплому. для привязки базы 
данных к проекту в Microsoft 
Visual Studio 2008  использова-
лась встроенная функция дан-
ного продукта.

общую схему исполь-
зованных данных можно уви-
деть на экране.

в процессе работы с 
базой данной мною самостоя-
тельно были изучены методы работы с объектами базы данных, а так же использова-
ние ключевого слова «this”.

Рис 3. Интерфейс программы

Рис 4. Выдаваемый отчет



15

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
интерфейс программы состоит из 4х полей со списком (отделение, факуль-

тет, группа, студент), отвечающих за выбор определенных параметров и 3  кнопок 
«Предварительный просмотр», отвечающая за вызов отчета, «отмена», клавиша от-
меняющая выборку и клавиши «выход» завершающую работу формы.

для отчета была использована сторонняя программа по созданию отчета 
Fastreport, работа с которой была изучена. данный продукт позволяет создавать от-
чет любой сложности и вносить данные из базы данных в указанные положения на 
бланке для печати.

на данном этапе возникла следующая проблема: если дисциплина рассчи-
тана на несколько семестров, то база данных выводит строку с этой дисциплиной за 
каждый семестр, в котором она была. выходом из данной ситуации является созда-
ние специализированной локальной базы данных, в которой работник печатающий 
вкладыши в дипломы, cмог сам редактировать записи, которые будут выводить на 
печать.

Следующим этапом разработки данного проекта будет расположение полей 
в соответствии с бланком строгой отчетности. для разработки данного этапа требу-
ется определенная подготовка. на данный момент невозможно выявить конкретные 
проблемы и пути их решения.

Последними этапами является тестирование и внедрение в Северо-
восточный государственный университет программы автоматизированной печати 
вкладышей в дипломы студентов.
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1. iSo 9126 (ГоСТ риСо / МЭк 9126-93)  – «информационная технология. 
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ПОД- секЦиЯ 3. информатика, вычислительная техника и автоматизация.

Суховій п.о.
студент V курсу ф-ту інформатики, математики та економіки Мелітополь-

ського державного педагогічного університету 
імені богдана хмельницького

розроБКа навчально-КонтролЮЮчої програМи  
«транСпортна заДача»

автомобільний транспорт дуже важливий як для складової економічного 
потенціалу держави, сфери виконання ним зобов’язань із захисту життя, а також й 
для здоров’я та соціального забезпечення громадян. безперечно завдяки усім вище 
перерахованим складовим роль автомобільного транспорту в україні росте велики-
ми темпами. Проте незалежно від розвитку транспорту проблеми нікуди не дівають-
ся, а просто змінюються в залежності від подій, таким чином найголовнішою пробле-
мою в даній сфері є потрібність швидкого та конкретного, вирішення та прийняття 
стратегічних рішень і майбутніх перспектив [4].

Задля визначення найбільш вигідного маршруту сучасна транспортна логіс-
тика повинна враховувати безліч чинників. Перш за все до цих чинників відноситься 
протяжність, тривалість та економічність обраного шляху. для того щоб маршрути-
зація була завжди ефективною необхідна комп’ютерна обробка та аналіз вихідних 
даних(тимчасові вимоги, автопарк, параметри вантажу і т.д.).

через стан економіки нашої країни багато підприємств почали шукати більш 
досконалу форму ведення виробничо-господарської діяльності. однією з таких форм 
для автотранспортної галузі стала оптимізація вантажоперевезень. Причому така 
оптимізація дозволяє розробити найкоротший маршрут при найменших затратах 
кошт. Такі заходи призводять до значної економії підприємств [1].

Існує багато математичних інструментів, задля поліпшення вантажопереве-
зень, один із най розповсюджених з них це «транспортна задача». дипломна робота 
направлена на розробку начально-контролюючої програми «Транспортна задача», 
при чому метою програми є оптимізація процесу навчання з теми: «автоматизовані 
системи управління» [3].

Транспортна задача є математичним інструментарієм оптимізації. для її ви-
рішення використовується ряд методів, всі вони дають однаковий результат але ма-
ють різні достоїнства. деякі з них орієнтовані на візуальність, другі – на швидкість, 
треті – на надання декількох варіантів. Таким чином транспортна задача надає дослі-
дженню якісний інструментарій оптимізації вантажоперевезень [2].

об’єкт дослідження – програмне забезпечення навчального призначення.
Предмет дослідження – розробка навчально-контролюючої програми «Тран-

спортна задача».
Мета дослідження  –  розробити  навчально-контролюючу  програму  «Тран-

спортна задача».
для досягнення поставленої мети дослідження необхідно було вирішити на-

ступні завдання:
1. дослідити та проаналізувати друковані та Інтернет джерела.
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2. визначити економічну і математичну постановки транспортної задачі.
3. Проаналізувати методи рішення «Транспортної задачі».
4. дослідити існуючі програмні реалізації рішень «Транспортної задачі».
5. Проаналізувати і вибрати засоби розробки комп’ютерної програми.
6. Спроектувати і розробити програмну реалізацію.
7. Підготувати звітну документацію.
Методологічною основою дослідження є теорія пізнання, принцип діяль-

ністного підходу у навчанні, теорія розвиваючого навчання та теорія поетапного 
формування розумових дій, а також основні ідеї сучасних концепцій навчання (ці-
лісність, системність, єдність теорії та практики).

відповідно до предмета та мети дослідження була висунута гіпотеза: розро-
блена навчально-контролююча комп’ютерна програма «Транспортна задача» збіль-
шить продуктивність засвоєння знань, умінь та навичок у вирішенні задач лінійно-
го програмування.

у процесі реалізації поставлених завдань було використано методи науко-
вого дослідження, які включають:

• теоретичні: аналіз та синтез спеціальної літератури з педагогіки та програ-
мування, аналіз відповідних ресурсів в Інтернеті, що дозволило виділити 
основні теоретичні положення і напрями дослідження;

• емпіричні: метод спостереження за навчальною діяльністю студентів за 
вивченням транспортної задачі, метод вивчення документів і результатів 
впровадження у навчальну практику педагогічних програмних засобів.
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information system modeling is an important part of projects aimed at the 
development of effective electronic document flow systems. The information system model 
can help to identify current problems at an enterprise, minimize the risks arising at different 
stages of reorganization of an enterprise and analyze the performance of an enterprise as 
a whole. The absence of such models is one of the main reasons for the failure of many 
projects.

in this paper the basic methods of document flow modeling are considered and 
their advantages and disadvantages are presented.

Several different methods are used for information systems modeling. These 
methods are based on both structural and object-oriented approaches to modeling [1]. The 
main methods of document flow modeling are considered below.

DFD data flow modeling
building of a model of enterprise information system is the basis of this method. 

according to the method the system model is defined as a hierarchy of data flow diagrams 
(DFD) which describe the functional processes of information transformation. The diagrams 
of upper layers of the hierarchy determine the basic processes (subsystems) with external 
inputs and outputs. They are detailed with the help of the diagrams of the lower level. The 
purpose of this presentation is to demonstrate how each process converts its input data 
into the output ones, as well as to identify the relationships between these processes [1]. 
DFD method is used for describing processes in the implementation of the process approach 
to organization management. DFD notation allows describing the flows of documents 
(document flow) and the flow of resources (e.g. the movement of materials from one job to 
another) [2].

The method of functional simulation SADT (iDEF0)
SaDt method (Structured analysis and Design technique) is a set of rules and 

procedures designed to build a functional model of the information system of an enterprise. 
The basis of this method is structuring the organization activity in accordance with its 
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processes. The built functional model of the information system contains diagrams, text 
fragments, and a glossary. The main advantages of the method are a complete description of 
the subject area, the possibility of data and information flows specification, the reception of 
standard models and the ease of processes documenting.

CALS strategy
caLS (continuous acquisition and Life cycle Support) strategy is a way of 

organizing email product support during the entire period of life. caLS technology designed 
to correct the transition from paper to electronic document through automation of certain 
processes of the enterprise. caLS technologies are designed for correct transition from paper 
to electronic document flow through automation of certain processes of an enterprise.

implementation of caLS-technologies at an enterprise includes the steps of 
developing a plan of changes and creation of a caLS working group, work plans developing 
of a particular group, direct implementation of plans and evaluation of the results [3].

The main advantage of the use of caLS-technologies is the presentation of the 
information system in a more visual, graphical way, which displays a structured image of the 
production system functions.

Model based on the composite document flow
in the model of composite document flow the document flow information system 

is displayed by the interaction of the components of three sets [4].
when designing a system the discrete elements which are grouped into three sets, 

namely, a set of participants, a set of participants’ actions and a set of documents states, are 
identified and determined. a dynamic model of document flow is obtained by the interaction 
of elements of these three sets with each other. The main advantages of this model are the 
ease of implementation, the ability to adapt to any type of organization and the ability to 
modify the model in the process of its construction.

The comparison of the most popular methods designed for document flow 
modeling is presented in the paper. Each method has its advantages and disadvantages, so 
it is senseless to speak about the benefits of a particular methodology. These benefits may 
both strengthen and weaken depending on the purpose of modeling and the scope of the 
subject domain.
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регенератори широко використовують у нафтопереробній промисловості, 
зокрема в процесі каталітичного крекінгу. регенератор призначений для відновлення 
відпрацьованого каталізатору, шляхом випалу коксу з поверхні каталізатору.

Підвищення ефективності роботи регенератора може бути забезпечено шля-
хом:

1) забезпечення ресурсо- і енергозберігаючого режиму роботи;
2) підвищення якості регенерації каталізатора.
виконання цих умов забезпечується тепловим режимом роботи регенерато-

ра. Тому дуже важливо і актуально дослідити тепловий режим роботи регенератора 
каталітичного крекінгу при різних умовах протікання процесу.

Процес регенерації каталізатора здійснюється при протитечійному русі в 
апараті каталізатора, який переміщується зверху вниз під дією сили тяжіння, і ат-
мосферного повітря, який проходить знизу вверх [1, стр. 9-10]. Схему регенератора 
наведено на рис.1.

для стабілізації температурного режиму регенератора потрібно дотримува-
тись деяких умов, згідно з технічним регламентом:

1) підтримання постійного тиску 0,20–0,30 МПа;
2) підтримання постійної температури 650–700 °С;
Ці параметри є обов’язковими для успішного протікання процесу регенерації 

каталізатора, інакше регенерація може не відбутись (низький або тиск, або темпера-
тура) або це призведе до спікання каталізатору (високий або тиск, або температура).

Тиск в регенераторі залежить від зміни загальної витрати повітря, яке надхо-
дить в регенератор, кількості каталізатору, що контролюється ступенем відкривання 
клапанів на лініях транспортування каталізатору та кількістю парів регенерації, що 
виходять з апарату. отже, стабілізувати тиск можна, регулюючи витрату парів реге-
нерації.

Щодо температури в регенераторі, то на неї впливають: температура каталі-
затору, що надходить, та температура повітря, яке поступає на регенерацію, а також 
концентрація коксу після реакції крекінгу. Підтримання температури забезпечується 
регулюванням витрати топкових газів, які надходять в камеру підігріву.
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Також на зміну температури впливає зміна кількості коксу, який поступає 
в регенератор, що досягається зміною витрати пари, яка подається в реактор, або 
шламу в реактор.

Ще один спосіб управління – це подача в регенератор речовин, які інтенси-
фікують окислення Со в Со2 з виділенням тепла (при високотемпературній регене-
рації) [2].

основна мета регенерації – це якісне відновлення регенератора, що означає 
випал максимальної кількості коксу з поверхні каталізатору. основним фактором, 
яким забезпечується якість, це керування витрати повітря, яке надходить в регенера-
тор: чим більша витрата, тим краще відбувається регенерація. Також є альтернатив-
ний метод – це зміна кількості каталізатору, який надходить в регенератор.

Також важливо дотримуватись певного рівня в апараті. Його можна регу-
лювати зміною ступеня відкриття клапану на лінії транспортування закоксованого 
каталізатору.

отже, оптимальна системи керування має включати в себе контроль та ре-
гулювання параметрів, які задані технологічним регламентом: температура, тиск, а 
також рівень в регенераторі. Така система буде забезпечувати основне завдання реге-
нератора – відновлення каталізатору.

Також не можна залишите без уваги те, що процес регенерації може змінюва-
тись в ході усталеного режиму роботи. наприклад, це може бути зміна концентрації 
кисню в повітрі або «старіння» каталізатору. Тому важливо, щоб зміна керувальних 

3
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Нумерація трубопроводів:
28 – топкові гази;

29 – пари регенерації.

Нумерація технологічного устаткування:
1 – регенератор;

2 – лінія транспортування закоксованого 
каталізатору;

3 – лінія транспортування регенерованого 
каталізатору;

4 – камера підігріву.
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28
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Рис.1. Конструкція регенератора
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впливів була оперативною. Це означає, що система керування повинна пристосову-
ватись до непередбачуваних змін умов функціонування.

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що процес регенерації ка-
талізатору є дуже складним з технологічної точки зору. отже, потрібно синтезувати 
систему керування, яка в результаті буде мати складну структуру. у подальших до-
слідження доцільно провести аналіз застосування різних варіантів систем керування 
з метою забезпечення ведення процесу на заданому технологічному рівні.
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постановка задачи
расчет теплопотерь является важнейшим этапом проектирования систем 

отопления. для определения тепловой мощности покрывает максимальная нагрузка 
на систему отопления, необходимо знать теплопотери здания в самую суровую рас-
четную часть холодного периода года. для решения вопроса о соответствии уровня 
потребления тепла системой отопления здания современным требованиям, особенно 
учитывая проблему энергосбережения, необходимо определить теплопотери здания 
за весь    период [1, с. 167].

Существуют различные подходы к выбору расчетных значений коэффици-
ентов теплопроводности строительных материалов. необходимо также правильно 
оценивать значение коэффициентов теплообмена на поверхностях ограждений, осо-
бенно коэффициента теплоотдачи на внутренней поверхности, поскольку при завы-
шенном его значении будет завышена и расчетная температура на внутренней по-
верхности, например, окна [2, с. 126].

определение тепловых потерь зданий включает следующие подзадачи и под-
процессы:

– получения доступа к базе данных с информацией об объектах бюджетной сферы;
– задача внесения специалистом дополнительных строительных параметров 

объекта;
– математическое определение тепловых потерь здания;
– подзадача визуального отображения процентного соотношения тепловых 

потерь, которая предоставляет пользователю удобный просмотр результатов и их 
сравнение до и после принятых мер повышения теплового сохранения [3, с. 123].

Программа, разрабатываемая мной, состоит из блоков
– получения доступа к базе данных с информацией о зданиях бюджетной 

сферы города донецка;
– используя технологию SQL , получение необходимых параметров здания, 

таких как общая площадь и общий объем помещений;
– выполнения математического расчета определения тепловых потерь;
– визуализация процентного соотношения тепловых потерь через различ-

ные наружные ограждения и результатов вычисления удельного отопительной ха-
рактеристики здания [4, с. 145].

Система определения тепловых потерь зданий бюджетной сферы является 
системой мониторинга, предусматривает хранение большого количества информа-
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ции об объектах исследования. объектом исследования являются тепловые потери 
зданий  – таким образом, в базе данных должна храниться основная информация, 
необходимая для математического расчета тепловых потерь [5, с. 167].

объектом компьютеризации разрабатываемого дипломного проекта являет-
ся процесс определения тепловых потерь зданий, из системной точки зрения пред-
ставляют собой взаимодействие потоков данных об основных параметрах здания 
(хранятся в базе данных), дополнительных параметров здания (заносятся специали-
стом дополнительно в процессе вычисления) и результатов вычисления [5, с. 162].

Структурно  – функциональная схема объекта информационных потоков 
при определении тепловых потерь зданий представлена   на диаграмме развертыва-
ния на рисунке 1.
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Рисунок 1. Диаграмма развертывания структурно-функциональной схемы потоков данных
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Под моделью технической системы понимается заменитель реального 
объекта в тех свойствах и отношениях, которые требуются для решения практичес-
ких задач. Соответственно моделирование рассматривается как метод опосредован-
ного познания, в котором объект – модель находится в некотором неполном соответ-
ствии с объектом-оригиналом. Принято считать, что модель адекватна оригиналу, 
если модель достоверно отражает интересующие нас свойства оригинала. в данном 
случае правильно понимать принципиальную разницу понятий адекватности и иден-
тичности (полного совпадения) объекта и модели. Последнее понятие характеризует 
отношение объекта к самому себе.

Принято различать следующие виды моделей:
– мыслительные;
– словесные (вербальные);
– геометрические;
– физические;
– математические.
Мыслительные модели формируются и хранятся в сознании человека в виде 

некоторых образов.
Словесные модели можно рассматривать как отражение мыслительных моде-

лей, предназначенное для обмена информацией между людьми. описание формулы 
изобретения, текст-программы для ЭвМ, инструкция по эксплуатации некоторого 
технического устройства, литературное произведение – все это примеры словесных 
моделей.

Геометрические модели дают внешнее представление об объекте-оригинале 
и характеризуются одинаковыми с ним пропорциями геометрических размеров. Эти 
модели подразделяются на двумерные и трехмерные. Эскизы, схемы, чертежи, гра-
фики, живописные работы представляют собой примеры двумерных геометрических 
моделей, а макеты зданий, автомобилей, самолетов – это трехмерные геометрические 
модели.

Физические модели характеризуются тем, что имеют ту же физическую при-
роду, что и объект-оригинал. например, система энергоснабжения города может быть 
смоделирована на специальной электрической схеме, аэродинамика летательного ап-
парата исследуется при продуве его модели в аэродинамической трубе и прочие.
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Математические модели представляют собой совокупность математических 

объектов (чисел, символов, множеств и так далее) и связей между ними, отражающих 
необходимые свойства объекта-оригинала. При этом математические модели принято 
подразделять на модели-аналоги, структурные модели и алгоритмические модели.

Построение моделей-аналогов основывается на свойстве изоморфизма (оди-
наковости) математического описания процессов различной физической природы. 
используя свойство изоморфизма, можно с помощью одних объектов (чаще всего 
электрических цепей) исследовать процессы в объектах другой физической природы 
(тепловых, механических, гидравлических и других).

С помощью структурной математической модели воспроизводится структу-
ра уравнений, описывающих поведение исследуемого объекта.

алгоритмические модели воспроизводят пошаговый процесс численного ре-
шения уравнений, представляющих математическую модель исследуемого объекта.

Если алгоритмические модели реализуются на цифровых вычислительных 
машинах (компьютерах), то они могут рассматриваться как структурные модели, ра-
ботающие с цифровой информацией. в данном случае все преобразования инфор-
мации выполняются одним и тем же структурным элементом  – процессором. По-
следовательность решения задается программой, а алгоритмические модели часто 
называют цифровыми. Следует отметить, что применение компьютеров делает алго-
ритмические модели наиболее универсальными: например, с их помощью могут быть 
воспроизведены и модели-аналоги, и структурные математические модели.

кроме того, алгоритмический подход к математическому моделированию и 
применение компьютеров позволяют выполнять и геометрическое моделирование.

в зависимости от сложности моделируемых объектов и решаемых исследо-
вательских задач принято рассматривать математические модели функционирования 
этих объектов на трех уровнях.

на микроуровне применяются математические модели, описывающие 
процессы в сплошных средах. для формирования математических моделей на этом 
уровне используются уравнения математической физики. Примерами здесь могут слу-
жить дифференциальные уравнения в частных производных для электродинамики, 
теплопроводности, газовой динамики. Эти уравнения описывают поля электрического 
потенциала, температуры, напряженно-деформированное состояние деталей меха-
нических конструкций и прочее. Типичными фазовыми переменными на микроуров-
не являются электрические потенциалы, давления, температуры, плотности токов, 
механические напряжения и деформации, а независимыми переменными – время и 
пространственные координаты.

Моделирование в данном случае сводится к решению краевых задач матема-
тической физики.

на макроуровне производится дискретизация пространства с выделением в 
качестве элементов отдельных деталей, электрических и электронных компонентов и 
прочие. При этом из числа независимых переменных исключаются пространственные 
координаты. Функциональные модели на макроуровне представляются в виде систем 
алгебраических и обыкновенных дифференциальных уравнений. часто говорят, что 
на макроуровне моделируются системы с сосредоточенными параметрами, на этой 
основе строится теория цепей.
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в качестве фазовых переменных на макроуровне используются электрические 

напряжения и токи, силы, скорости, температуры и так далее. они характеризуют 
проявления внешних свойств элементов при их взаимодействии между собой и с 
внешней средой.

на метауровне производится дальнейшее абстрагирование от особеннос-
тей протекания физических процессов в исследуемых объектах, и строятся модели 
информационных процессов. для моделирования аналоговых устройств, в которых 
сигналы могут изменяться непрерывно, используются методы исследования систем 
автоматического управления, а для исследования дискретных (цифровых) устройств 
применяют математическую логику, теорию конечных автоматов, теорию массового 
обслуживания. Математические модели на метауровне представляются в виде сис-
тем обыкновенных дифференциальных уравнений, систем логических уравнений, 
имитационных моделей систем массового обслуживания.

наблюдается устойчивая тенденция к выравниванию возможностей разных 
моделирующих программ. Специалист, привыкший к тому или другому пакету не 
испытывает жесткой потребности в смене программы по причине баланса возмож-
ностей. Есть только один причинный критерий, который нужно принимать во вни-
мание при выборе – это технология функционирования математического ядра мо-
делирующей программы. Согласно этому признаку популярные программы можно 
разделить на две группы: программы с поточной моделью управления (VisSim, Mbty, 
Simulink, Easy5) и программы – интерпретаторы систем уравнений (Dynast, 20-sim, 
Dymola, Simplorer, iti-sim, pspice, Multisim, Micro-cap).

имеющиеся в настоящее время на рынке caD/caM/caE-системы для ма-
шиностроения по широте охвата решаемых с их помощью задач можно разделить на 
универсальные и специализированные, причем последние используются как само-
стоятельно, так и в составе универсальных.

все универсальные caD/caM/caE-системы содержат три категории под-
систем.

– Пакеты программ для графического ядра системы. Типичными пред-
ставителями специализированных программ этой категории могут служить aciS 
(Spatial technology) и concept Modeler (wisdom), реализующие твердотельную вари-
ационную геометрию при создании геометрических моделей.

– Пакеты для всестороннего анализа и оценки функциональных и экс-
плуатационных свойств с помощью методов моделирования на различных уров-
нях физического представления проектируемых объектов. их использование по-
зволяет почти полностью отказаться от дорогостоящего изготовления прототипов 
проектируемых изделий и их натурных испытаний. Такие системы обычно отличают-
ся высокой сложностью и стоимостью и охватывают широкий круг задач моделиро-
вания технических систем. Здесь распространены системы моделирования на распре-
деленном уровне, использующие метод конечных элементов (МкЭ). в зависимости от 
типа проектируемых изделий, технологии их изготовления и условий эксплуатации 
они также подразделяются на универсальные и специализированные. к числу самых 
известных универсальных систем относятся naStran, niSa 2, patran, anSyS, к 
числу специализированных caE-систем – пакеты SiMtEc и MaGMasoft (моделиро-
вание процессов отвердевания металлических отливок), MoldFlow (процессы литья 
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пластмасс),optriS (деформация при листовой штамповке) и другие. для моделиро-
вания кинематики и динамики механизмов используются такие пакеты, как aDaMS, 
DaDS, для моделирования технических объектов различной физической природы на 
сосредоточенном уровне- система SabEr.

– Системы для подготовки управляющих программ станков и технологичес-
кого оборудования с чПу. как правило, они имеют собственный достаточно развитый 
графический редактор, позволяющий на основе чертежа детали создать ее геометри-
ческую модель, которая затем используется для генерации управляющей программы 
систем чПу. Таких пакетов для ЭвМ и рабочих станций создано уже немало. на-
иболее известные из них  – SmartcaM, ciM caD, cimplex, EucLiD, pEpS, Duct, 
«Спрут». часто они выпускаются как специализированные пакеты для конкретных 
видов механообработки или имеют набор специализированных модулей.
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Під час виробництва солоду передбачається підготовка ячменю, його за-
мочування, пророщування, сушіння і відлежування. При цьому використо вуються 
механічні та гідродинамічні процеси, аерація зерноводяної суміші та зерна, кондиці-
онування повітря, зволоження зерна, біохімічні процеси, процеси сушіння, відокрем-
лення ростків. до числа найбільш енергоємних відносяться процеси замочування 
зерна, кондиціонування повітря і аерації зерна, що пророщується та сушіння солоду. 
Температурний діапазон 12-17  °С, за якого відбувається пророщування, потребує 
суттєвих енергетичних витрат, пов’язаних з підготовкою аераційного повітря. в літ-
ній сезон ці витрати пов’язані з необхідністю охолодження повітря, а взимку – на-
грівання [1, с. 32-34; 2, с. 153-163].

даний аналіз особливостей кондиціонування повітряних потоків сто совно 
літнього і зимового сезонів приводить до висновку про необхідність створення гнуч-
кої системи корегування термодинамічних параметрів у зв’язку з нестабільністю 
вхідних потоків.

коливання денної і нічної температур можуть сягати 10–15 °С, а міжсе зонні 
зміни потребують переходів від систем нагрівання до систем охолод ження повітря-
них потоків.

у більшості випадків сучасних виробництв системи підготовки аера-
ційних повітряних потоків складаються з повітродувних машин, повітроводів, 
теплообмінників-калориферів, камер кондиціонування, змішувачів свіжого і 
рекуперативного повітря, розподілювачів повітряних потоків в апаратах для 
пророщування зерна (рис. 1). окрім того, названий перелік доповнюється в 
зимовий час теплогенераторами, а в літній сезон – холодильними пристроями 
[3, с. 66-69].

робота теплогенератора потребує використання первинних енергоносіїв або 
пари від парогенератора і це означає, що число енергетичних трансформацій на цій 
ділянці є обмеженим. у зв’язку з останнім слід очікувати підвищених ккд схеми 
енергокористування.
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холодильна установка спеціального призначення може використовуватися для 
стабілізації температур як за нагрівання вхідного потоку повітря, так і за його охоло-
дження. При цьому у контурі холодильного пристрою циркулює проміжний тепловий 
агент, а сам пристрій одержує властивості теплохолодильної установки Тху. особливіс-
тю роботи холодильної установки, промислового кондиціонера або теплохолодильної 
установки є те, що вона супроводжується утворенням газових (повітряних) або рідинних 
матеріальних потоків, які виконують роль енергетичних носіїв теплових потоків високо-
го і низького потенціалів. останнє означає можливість подвійного використання утво-
рюваних охолоджених і нагрітих потоків повітря для живлення, наприклад, аераційних 
систем і сушарок солоду в літні сезони. однак в зимові сезони аераційні системи і систе-
ми забезпечення сушарок солоду потребують підігрівання повітря.

нестабільність термодинамічних параметрів вхідних матеріальних потоків 
систем аерації стосується не лише сезонних коливань температури повітряного ба-
сейну, а й більш суттєво швидкоплинних добових коливань температури. у зв’язку з 
останніми створення систем комплексного використання тепло вих потоків низького 
і високого потенціалів Тху ускладнюється. в таких випадках перевагу слід віддавати 
створенню локальних систем матеріального і енергетичного забезпечення з ознаками 
стабілізації термодинамічних параметрів.

у зв’язку з останнім виникає необхідність енергетичного забезпечення таких 
стабілізаційних систем, яке може досягатися, наприклад, за рахунок комбінації пові-
тряного теплового насоса з обладнанням для одержання розподілених матеріальних 
(повітряних) потоків-енергоносіїв (рис. 2).

в цій схемі турбокомпресор з регульованою частотою обертання ротора 
забезпечує стискання першого вхідного потоку повітря від початкових параметрів 
t1 та р1 до значень t2 і р2. Процес стискання у зв’язку з його швидкоплинністю будемо 
вважати адіабатним і таким, для якого виконуються співвідношення
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Рисунок 1 – Схема апаратурного забезпечення кондиціонування повітряних потоків: 
1 – повітродувна машина; 2 – теплообмінних-калорифер; 3 – камера кондиціонування; 
4 – пристрій для змішування потоків свіжого і рекупераційного повітря; 5 – повітровод-
розподілювач потоку; 6 – теплогенератор; 7 – холодильна установка
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де L0 – теоретична робота турбокомпресора; V1 – об’єм засмоктуваного повітря.
З підвищеними значеннями температури t2  і тиску р2  повітря подається в 

теплообмінник-калорифер, в якому через теплообмінну поверхню віддає певну час-
тину теплового потенціалу вторинному потоку повітря, що подається вентилято-
ром.

оскільки маємо співвідношення

 22 PP <′   і  22 tt <′ , 3)

то саме вони визначають рівень теплопередачі. При цьому досягається різ-
ниця температур t3 < t2, а після дроселювання стиснутого повітря в регульованому 
вентилі досягається t4 << t2 і p4 < p2.

Таким чином матеріальні повітряні потоки М1 та М2 підлягають енерге тичним 
трансформаціям, завдяки яким відбувся перерозподіл енергетичних по тенціалів, що 
несуть на собі потоки М3 та М4.

При цьому досягаються значення

 142311 tt;tttt <′>′<′= . (4)

За рахунок певних часток вихідних потоків М3 та М4 цілком досяжною стає 
стабілізація температури суміші потоків на номінальному рівні. надлишки потоків 
М3 або М4, що не входять до об’єднаного вихідного потоку потрапляють в повітряний 
басейн приміщень, що додатково опалюються або охолоджуються.

Рисунок 2 – Схема стабілізації термодинамічних параметрів вхідного потоку повітря 
в аераційних системах: 1 – турбокомпресор; 2 – теплообмінних-калорифер; 3 – 
регулювальний вентиль; 4 – вентилятор; 5 – змішувач потоків; 6 – регулювальна 
арматура; 7 – контролер
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взаємодія між складовими системи стабілізації термодинамічних пара метрів 

здійснюється за рахунок комп’ютерної системи контролю і управління.
Сумарний енергетичний потенціал системи створюється на основі потенці-

алів первинного і вторинного потоків повітря, до яких додається робота повітродув-
ної машини. Якщо вторинний потік створюється рекуперативним повітрям, пропу-
щеним через камеру кондиціонування для зменшення в ньому концентрації Со2, то 
це суттєво обмежує додаткові енерговитрати турбокомпресора.

отримане у вказаних підготовчих процесах кондиціоноване повітря на 
наступних етапах повинно пройти через шар зернової маси з якомога вищим рів-
нем рівномірності. Проте влаштування підситової частини повітроводів у біль-
шості випадків з однаковою геометрією у поперечних перерізах по всій їх довжині 
такій рівномірності явно не сприяє. вказане є наслідком відомих взаємозв’язків 
між швидкостями і тисками в рідинних потоках (рівняння бернуллі) або в аеро-
механічних потоках.

Стабілізація тисків в підситових об’ємах повітроводів можлива лише за умо-
ви однакових швидкостей в потоках повітря. Це означає, що у зв’язку з безперервним 
по довжині повітроводу відбиранням повітря поперечний переріз останнього пови-
нен також безперервно зменшуватися.

особливостями масообміну в системах аерації зернової маси є присут ність в 
ній твердої, рідинної і газової фази. При цьому перенесення кисню і діоксиду вугле-
цю здійснюється через їх поверхні поділу в режимах спряжених зустрічних потоків. 
Ця особливість підвищує вимоги щодо рівномірності пото ків через об’єми зернової 
маси. З цієї точки зору бажано і “живий” переріз сит обирати з розрахунку сталої 
для всієї системи швидкості повітряного потоку. Економічно доцільною вважається 
швидкість газових потоків на рівні 20–25 м/с, а стосовно технологічних систем їх слід 
призначати в інтервалі 15–20 м/с.

особливості структури шару зернової маси приводять до нестаціонарних 
за величинами і напрямками макропотоків повітря, однак результативність їх 
взаємодії за технологічним призначенням досягається за умови достатнього за-
гального рівня аерації. наслідком нерівномірності в аерації по довжині апаратів 
відхилення температури від номінальної досягається 3–4  °С. разом з висотною 
нерівномірністю температур (також до 3 °С) виникають небажані наслідки у про-
рощуванні. для їх ліквідації в промислових умовах використовують різні меха-
нічні пристрої у вигляді шнекових систем або ковшових в системах “пересувної 
грядки”. Подібні механічні системи застосовуються і для розвантаження апаратів 
для пророщування зерна.

в роботі пропонується виконання пристрою для пророщування зер на ящи-
кового типу, барабанного або “пересувної грядки”, який складається із несправжньо-
го ситового днища, підситового простору-повітроводу, камери кондиціонування та 
системи подачі повітря, який відрізняється тим, що система подачі повітря виконана 
з можливістю реверсу газового потоку. однак така пропозиція також дає лише част-
ковий результат, хоча для закритих апаратів барабанної солодовні ефект слід очіку-
вати суттєво помітнішим.

висновки. виконаний аналіз систем стабілізації температур повітряних по-
токів для аерації пророщуваного зерна дозволяє відмітити наступне:
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в умовах добових і сезонних коливань температур повітряного басейну не-

обхідно технічними засобами стабілізації температур повітряних потоків забезпечу-
вати відхилення від номінальних значень ±2ºС;

Збільшення масових потоків повітря, що подаються на аерацію зернових ма-
сивів, обмежує висоту і поздовжну температурну нерівномірність.
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Положительное влияние на человеческий организм веществ, содержащихся 
в отдельных продуктах питания, все чаще становится предметом многочисленных 
исследований. кондитерские изделия содержат большое количество жиров (30-35 %), 
углеводов (47-100 %), основную часть которых составляют сахароза и крахмал, и бел-
ка (3-10,5 %). их энергетическая ценность колеблется в пределах от 350 до 530 ккал на 
100 г продукта и зависит от набора рецептурных компонентов. недостатком конди-
терских изделий является отсутствие в них витаминов, пищевых волокон, макро- и 
микроэлементов.

исходя из этого, кондитерские изделия нуждаются в существенной коррек-
ции их химического состава в направлении увеличения содержания биологически 
активных веществ, при одновременном снижении энергетической ценности. Зефир 
пользуется стабильным потребительским спросом благодаря широкому ассортимен-
ту, разнообразию вкусовой гаммы, невысокой калорийности.

интерес представляет порошок топинамбура, который может исполь-
зоваться в качестве влагоудерживающей добавки, стабилизатора консистенции, 
поверхностно-активных веществ и т.д. на кафедре ТхкМиЗП (вГуиТ) получен 
порошкообразный полуфабрикат из корнеплодов топинамбура (сорт «Скороспел-
ка»), выведен путем технологии, позволяющей сохранять практически все полезные 
для питания человека вещества, содержащиеся в топинамбуре: полисахариды инули-
новой природы (80-82 %), белки (около 7 %), жиры (0,3-0,65%), пектиновые вещества 
(до 10 %), витамины группы в, витамин С, органические кислоты (яблочная, фума-
ровая, лимонная, янтарная), макро- и микроэлементы – железо (11 мг%), кремний 
(7,5  мг%), фосфор (460  мг%), кальций (37  мг%), медь (0,25  мг%), магний (20  мг%), 
марганец (43 мг%), никель (0,3 мг%) и др. Порошок – это рассыпчатая масса кремово-
го цвета, при намокании приобретает темно-коричневый цвет и становится мягким. 
вкус сладкий, в кислотно-термических условиях инулин гидролизуется и переходит 
во фруктозу, порошок становится более сладким. дисперсность – 5-30 мкм. Массовая 
доля влаги – 5 % [1].

Цель исследования – расширение ассортимента сбивных кондитерских из-
делий повышенной пищевой ценности в результате разработки технологии про-
изводства зефира, обогащенного растворимыми пищевыми волокнами на основе 
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эффективного использования натурального отечественного овощного сырья и про-
дуктов его переработки.

объекты исследования – растворимые пищевые волокна в виде естествен-
ной составляющей растительного сырья (порошок топинамбура); зефирные массы на 
агаре, сахарозе, фруктозе, с добавлением концентрированного ананасового сока.

При производстве зефира последовательно осуществляются два процесса: 
пено- и студнеобразования. Поэтому определяли оптимальное время сбивания сме-
си различного рецептурного состава, которое составило 9 мин, за счет чего достига-
ется максимальный объем пены (135 мл) у яичного белка. Последующее сбивание не-
целесообразно, так как происходит пересбивание смеси и увеличение энергозатрат. 
исследовали устойчивость пены различного состава: яичный белок и яичный белок с 
добавлением сахарозы, фруктозы, порошка топинамбура, концентрированного ана-
насового сока, яблочного пюре. было установлено, что наибольшей устойчивостью 
обладает смесь состава яичный белок, сахар-песок и концентрированный ананасовый 
сок, так как количество жидкости, отслоившейся за 24 ч составляет 1 мл, а наимень-
шей – яичный белок (12 мл).

изучен процесс студнеобразования желейных масс на агаре с различной до-
зировкой (5, 10, 15, 20 %) порошка топинамбура. При увеличении дозировки порош-
ка топинамбура пластическая прочность желейных масс увеличивается. наибольшее 
ее значение (93,5 кПа) достигается при внесении порошка 20 %.

определенны органолептические и физико-химические показатели качества 
зефира. вкус, запах – выраженные, свойственные данному наименованию изделия, 
без постороннего привкуса и запаха; структура –равномерная, мелкопористая; по-
верхность – свойственная данному наименованию изделия, без грубого затвердения 
на боковых гранях и выделения сиропа; цвет – кремовый; массовая доля сухих ве-
ществ – 76,4 %; массовая доля редуцирующих веществ – 7,2 %; плотность зефирной 
массы 430 кг/м3; общая кислотность – 0,8 град.

Таким образом, разработанная технология производства зефира, обога-
щенного растворимыми пищевыми волокнами, позволит расширить ассортимент 
отечественных кондитерских сбивных изделий функционального назначения, 
повысить эффективность использования местного растительного сырья.

литература:
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tEChnologICAl ChArACtErIStICS  
oF nAKED oAtS VArIEtY «SAloMon» groWn In UKrAInE

Abstract. The features of the studied naked variety of oats cultivar «Salomon» is the 
high values   of parameters volume weight (680...695 g\l) and content of hull grain (5...7 %) 
relative of these average parameters for conventional forms oats. Almost total absence of hard 
floral hulls on surface of naked types of oats and velevance some of indicators of technological 
proprieties of test samples to requirements for conventional forms simplify the technological 
process of manufacturing oats food products.

Keywords: naked oats, technological properties, quality factors.

INTRODUCTION
in the recent years, scientists-breeders  have obtained new high-efficiency crops, 

which are characterized by high nutritional value. among them a special place belongs to 
naked forms of oats (avena nuda) [1; 2]. «State register of plant varieties suitable for dis-
semination in ukraine » contains two food cultivars of naked oats: «Salomon», «Samuel» 
and one fodder cultivar «Skarb ukrainy».

The problem of using naked varieties of oats in the national groat industry is locat-
ed in the initial stage. The majority of researches were held by ukrainian scientists-breeders 
to determine the growing conditions, some technological properties and chemical composi-
tion of the grain [3; 4].

an important factor to determining the optimal mode of preparation and processing 
stages of naked oats in cereal products is determining their technological properties. technologi-
cal properties of grain are a set of signs and indicators that determine the behavior of the grain 
during its processing to cereal products, yield and quality of these end products. technologi-
cal properties of grain include organoleptic and physical indicators. organoleptic indicators of 
the grain characterize its freshness and suitability for processing and include color, smell, and 
taste. physical indicators of grain include grain’s shape, its geometric characteristics, weight of 
1000 grains, volume weight, grain size characterization, uniformity, glassines. according to these 
parameters the optimum modes of grain cleaning and processing machines are determined [5].

MatEriaL anD MEthoDS
The promising and the most common cultivar of naked oats grown in our country 

were selected for the researches. Samples of naked oats cultivar «Salomon» were cultivated 
and harvested in kirovograd region, ukraine in 2011...2013 years.

Grain linear dimensions (length, width, thickness) were determined by direct mea-
surement by a digital caliper reading to 0.01 mm. to determine the size of the grain one-
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hundred naked oats grains were selected at random and their three principal linear dimen-
sions were measured.

Sizing, fractionation and uniformity of naked oats grain were determined by siev-
ing on slotted sieves (1,2×20; 1,4×20; 1,5×20; 1,6×20; 1,7×20; 1,8×20; 2,1×20, 2,2×20) mm. 
Samples (250 g) were sieved sequentially on slotted sieves. after sieving, grain labeled as 
wide, medium and thin. all sizing, fractioning and uniformity procedures were repeated 
three times.

Thousand kernel weight was determined according to the method GoSt 10842-
89 (iSo  520:2010). From weighed sample of naked oat (25...30  g) all dockage, shrunken 
and broken kernels, and other foreign material were remove, after this 1,000 kernels were 
counted and weighed.

Volume weight (mass per hectolitre) was determined according to the method 
DStu 4234-2003 (iSo 7971-2:1995). Volume weight is the measure of grain density deter-
mined by weighing a known volume of grain. Special 1 liter volume cylinder is filled with 
naked oats grain, then the grain from the cylinder is poured into the approved box and 
weighed on electronic scales.

Foreign matter content is determined according to the method GoSt 30483-97. 
Foreign matter content is determined by sieving tested samples (100 g) of naked oat on slot-
ted sieves.

RESULTS AND DISCUSSION
important factor defining and affecting the dehulling and pearling processes is geomet-

rical characteristics of the grain and its particle size characterization. Larger grain contains more 
percentage of endosperm and respectively will give a higher yield of end food products. a better 
efficiency of dehulling and pearling processes will have a batch of larger grain sizes. uniformity 
can be considered high if it is more than 80 %, low at 50...60 %. The results of research grain size 
characterization of naked oats cultivar «Salomon» are presented in table 1.

The analysis of the data showed that samples of naked oats variety «Salomon», are 
of sufficiently high uniformity in thickness. nearly 80 % of total naked oats grain is located 
to pass sieve 2,2×20 and overtail of sieve 2,0×20 mm. content of the fine grain obtained 
from pass of sieve 1,8×20 for the samples were 3,8, 4,3 and 4,5 %, respectively. high unifor-
mity of naked oats allows to determine the optimal modes of grain cleaning and processing 
equipment and make dividing into factions before processing effective.

Shape of the grain effects significantly affected on the processes of preparing grain, 
especially on its cleaning stages. naked oats has symmetrical long-cylindrical, round-shaped 
kernel with crease on ventral side.

Table 1. 
Grain size characterization of naked oats variety «Salomon»

Cultivation year

Set of sieves, pass \ overtail , %

202,2 ×
−

202,1
202,2

×
×

202,0
202,1

×
×

208,1
200,2

×
×

−
×208,1

2011 5,9 55,6 24,1 10,6 3,8

2012 6,2 56,3 21,0 12,2 4,3

2013 5,7 53,4 25,1 11,3 4,5
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The results of research of geometrical characteristics of naked oats are presented 
in table 2.

It was discovered that regardless of the year and growing conditions the largest 
linear grain dimension of naked oats was length (5,7...8,6) mm, the smallest – thickness 
(1,2...3,1) mm.

Hoodness is important indicator that defines the structure and holding of the tech-
nological process. The content of hulls characterize technological value of grain in groat 
industry determining the yield of end food products. The presence of hulls on the surface 
of grain complicates technological process increasing the energy expenses. For the conven-
tional varieties of oat hoodness indicator ranges in 20...40 %.

For the naked varieties of oats hoodness indicator is not characteristic, but in grain 
mixes hulled and unthreshed grain are always present which enables to consider this in-
dicator to determine technological effectiveness of naked varieties of oat. For these crops 
the important technological indicator is the content of hulled grain in its grain mixes. The 
content of hulled grain in the studied samples of naked oat is ranged in 5...7 %.

Thousand kernel weight characterize grain size and uniformity. Thousand ker-
nel weight is also a useful index for potential yield of end products. For the studied va-
riety of naked oats this indicator was located in the range from 23 to 26 g for harvests 
2011...2013 years.

By the indicator of thousand kernel weight studied samples of naked variety of 
oats were within values which are inherent to hulled forms of that crop (20...32 g for hulled 
oats) which suggests a possible high efficiency of its use in the groat industry.

An important indicator of the physical properties of the grain is an indicator of 
grain volume weight. For conventional food oats under the existing regulations volume 
weight should be at least 460 g\l. Volume weights of studied samples of naked oats depend-
ing on the year of cultivation ranged 680...695 g\l.

The presence of various impurities in the grain mass depends on growing condi-
tions and its harvesting and is crucial for determining the optimal modes of cleaning equip-
ment. For testing samples of naked varieties of oats and barley the content of non-edible and 
edible foreign matter are determined. Content of non-edible foreign matter in grain mass of 
studied samples of naked oats depends on the year of cultivation ranged 1,3...1,7 %, edible 
foreign matter – 2,1...2,4 %.

concLuSionS
The advantages of studied naked variety of oats are the high values   of indicator 

volume weight and low values   of indicator content of hull grain compared to traditional 
varieties. The absence of hard floral hulls and velelance of some indicators to the existing re-
quirements for traditional oats significantly simplifies its processing to food products. Grain 

Table 2. 
Geometrical characteristics of naked oats variety «Salomon»

Cultivation year
Length
l, mm

Width
a, mm

Thickness
b, mm

2011 5,7...8,1 1,6...3,4 1,2...2,7
2012 5,9...8,6 1,9...3,7 1,3...3,1
2013 6,0...8,4 1,7...3,3 1,4...2,9
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size characteristics and uniformity depending on the year of cultivation changed, which 
indicates the necessity of fractioning of grain mass before its processing. Fractioning of the 
grain has to be sieved on slotted sieves.
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data exchange, реальний час / real time clock, середовище trace Mode / development 
environment trace Mode.

вступ. розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація 
й трансформація, впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва 
потребують розробки принципово нових і адекватних часу підходів до дослідження, 
керування, проектування промислових електромеханічних систем (ЕМС) із 
застосуванням вже налагоджених та певною мірою стандартизованих способів 
обміну даними між віддаленими і просторі інформаційними блоками [1].

для вирішення задач дослідження ЕМС розроблена значна кількість 
прикладних математичних комп’ютерних пакетів  – симуляторів і віртуальних 
лабораторій на їх основі. розвиток такої технології дослідження ЕМС привів до 
створення віртуальних лабораторних комплексів та віртуальних тренажерних 
комплексів (вТк)  – аналогів промислових об’єктів. об’єкти вТк поводяться 
аналогічно фізичним об’єктам в штатних та аварійних режимах роботи. 
характерними їх ознаками є: можливість проведення досліджень в реальному 
масштабі часу; імітація досліджуваних модельованих об’єктів з високим ступенем 
реалізму; можливість інтерактивної дії на досліджувані модельовані процеси. роботи 
по віртуальному тренажерному обладнанню необхідно розглядати, як можливість 
дослідження фундаментальних основ перетворення всіх видів енергії; створення і 
дослідження нових принципів управління електромеханічними системами, у тому 
числі інтелектуальних.

Мета дослідження. Метою роботи є розробка принципу побудови вТк для 
дослідження людино-машинного інтерфейсу в середовищі trace Mode  6  та обміну 
даними між операторськими станціями в реальному часі.

Матеріал і результати дослідження. Принцип побудови вТк будемо 
реалізовувати на базі перетворювача частоти (Пч) altivar  31  фірми Schneider 
Electric, навчальна лабораторія якої є у вінницькому національному технічному 
університеті.
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для управління Пч altivar  31  в мережі Modbus rtu використовується 
вбудований порт rJ45, який об’єднаний з canopen [2]. Підключення Пк-сервера до 
Пч здійснюється через перетворювач інтерфейсів (рис. 1).

для моніторингу та управління Пч необхідно в мережі Modbus RTU здійсню-
вати читання / запис наступних регістрів (табл. 1) [3].

встановлення каналу управління можна здійснити через передню панель, 
або за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (Power Suite, SoMove). 
З передньої панелі вибір каналів управління здійснюється через пункт меню -сtl 
(Control), а мережеві налаштування Пч – через пункт меню -сon (Connections). де-
тально про налаштування Пч можна дізнатися з [2].

розробка серверної частини проекту розпочинається з налаштування ком-
поненту MoDbuS для управління Пч з сервера (рис. 2) [4].

Здійснивши перетягування та прив’язку групи MODBUS до каналів вузла 
rtM_1, в якому створюється група COM-портів, налаштування яких відбувається 
відповідно параметрам обміну даними, заданими в Пч, отримується проект для мо-

Рис. 1. Система управління ПЧ з клієнт-серверною архітектурою

Таблиця 1 
Список регістрів ПЧ для моніторингу та управління

Регістр (код) Адреса (dec) Адреса (hex) Функція
Команда (CMDD) 8601 0х2199 запис / читання
Завдання (LFRD) 8602 0х219А запис / читання
Статус (ETAD) 8603 0х219В читання
Швидкість (RFRD) 8604 0х219С читання (об/хв)
Струм (LCR) 3204 0х0С84 читання (0,1 А)
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нітору реального часу. Зразок роботи серверної частини системи в режимі руху впе-
ред та зупинки наведено на рис. 3.

для можливості віддаленого доступу до даних сервера у вузлі rtM_1 за-
дається Ір-адреса Пк-сервера та необхідні відмітки на прийом / відсилання даних 
з використанням системного мережевого адаптеру (мережевої карти Пк).

для розробки клієнтської частини проекту створюється новий проект на ін-
шому Пк [5], що виконуватиме роль клієнта, на якому для вузла RTM_1 додається два 
канали класу CALL. налаштовується Ір-адреса Пк-клієнта та необхідні відмітки на 
прийом / відсилання даних.

для кожного зі створених каналів CALL здійснюється налаштування на 
прийом та передачу даних з монітору / в монітор реального часу Пк-сервера 
(рис. 4).

для встановлення моменту зміни даних можна використати програмну об-
робку, основою якої буде контроль знаку похідної відповідного аргументу. Якщо ар-
гумент клієнта змінюється (наприклад, завдання по швидкості обертання), то його 
похідна не буде рівна 0, що і забезпечуватиме ініціювання передачі даних в сервер. 

Рис. 2. Налаштування компоненту MODBUS

Рис. 3. Зразок роботи серверної частини системи управління ПЧ
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для вказаної програмної обробки у вузлі rtM додається елемент «Программа» і на-
лаштовуються її аргументи.

для зв’язку функцій програми з основним кодом в дереві програми крім вка-
заних аргументів створюються дві глобальні змінні Command (команда) та Reference 
(завдання). в дереві програми додаються дві функції d_Command та d_Reference мо-
вою FBD (рис. 5).

основний код програми, який ініціює передачу номера пари аргументів у 
вхідне значення каналу caLL наведений на рис.  6. Після відпрацювання функцій 
d_Command або d_Reference вхідне значення скидатиметься в 0  до наступної зміни 
аргументу.

Здійснюється налаштування основного екрана клієнта, на якому перед-
бачається відображення фактичної швидкості, струму та стану Пч, отриманих з 
сервера (рис. 7).

Рис. 4. Налаштування каналу класу CALL для запису даних до віддаленого ПК-сервера

Рис. 5. Функція контролю моменту зміни аргументу
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висновки. розроблені принципи побудови вТк для дослідження реаль-
них електромеханічних систем на основі вТк: людино-машинного інтерфейсу 
в середовищі trace Mode  6  та обміну даними між операторськими станціями в 
реальному часі, що забезпечує можливість проведення наукових досліджень та 
професійно-орієнтовної підготовки фахівців з електромеханіки з мінімальними 
затратами.

література
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Рис. 6. Програма управління передачею даних до сервера

Рис. 7. Зразок графічного інтерфейсу клієнта системи
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оДноФотонний ДетеКтор, яК МетоД захиСтУ інФорМаЦії 
в оптичних лініях зв’язКУ

Ключові слова: pin-фотодіод / pin-photodiode, детектор оптичного випромі-
нювання / optical photodetector, квантова криптографія / quantum cryptography, дже-
рело оптичного випромінювання / light source

воЛЗ (волоконно-оптичні лінії зв’язку) мають більш високу ступінь захи-
щеності інформації від несанкціонованого доступу, ніж які-небудь інші лінії зв’язку 
[1, с. 6-7; 6, с. 215]. Це пов’язано з фізичними принципами передачі інформації, які 
грунтуються на модуляції світла, що поширюється в оптичному хвилеводі. Електро-
магнітне випромінювання оптичного діапазону виходить за межі волокна на відстань 
не більше довжини хвилі (менше 2 мкм) при непорушеному каналі зв’язку, тому в 
просторі навколо хвилеводу відсутні поля, які на оптичних частотах несуть інфор-
мацію .

Майже всі переваги воЛЗ не викликають сумнівів, але теза про гарну захи-
щеності волоконно-оптичної лінії зв’язку вимагає роз’яснень [3, с. 132; 7, с. 234-245]. 
Стосовно до воЛЗ це означає неможливість перехоплення інформації без фізичного 
порушення цілісності волоконно-оптичної лінії і відсутність паразитних наведень. 
але використовуючи пасивний пристрій типу «відгалуджувач  – прищіпка» FoD 
5503 можливо довести зворотне.

Такий пристрій створює мікровигин у волокні і відгалуджує сигнал, який 
може бути отриманий через наявний патч – корд. у процесі тестування вдалося пе-
рехопити сигнал, переданий в одному напрямкух [4, с. 198].

З результатів даного експерименту випливає висновок: воЛЗ являються 
вразливими. а тому у зв’язку з можливістю компрометації переданих даних або їх 
модифікації необхідно використовувати засоби криптографічного захисту інформа-
ції, переданої по воЛЗ.

у зв’язку з цим, для захисту інформації 
від несанкціонованого доступу в оптичних ліні-
ях зв’язку все частіше використовують квантову 
криптографію, а саме квантовий розподіл клю-
ча, за якого інформація кодується поляризаці-
єю фотонів, відкритим каналом повідомляється 
про умови передачі інформації, а закритим  – 
сама інформація. Спроба несанкціонованого 
зчитування квантової інформації (вимірювання 
поляризацій деяких фотонів) призводить до не-
зворотних змін у поляризаціях інших фотонів, 
сплутаних з першими, тобто зв’язаними однією 
хвильовою функцією. Порівнявши біти, випад- Рисунок 1 – пристрій FOD 5503
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ково вибрані із повідомлення, відправник та одержувач інформації можуть зробити 
висновок про вторгнення в канал зв’язку і про необхідність зміни секретного ключа.

Припустімо, що аліса та боб зв’язані класичним та квантовим каналами зв’язку, 
які «прослуховуються» Євою (аліса, боб та Єва – персонажі квантової криптографії, при-
чому остання має гіпотетично необмежені комп’ютерні можливості та найсучасніші ви-
мірювальні системи). аліса та боб обмінюються в Інтернеті інформацією про те, якими 
станами поляризації фотонів вона буде кодувати нулі та одиниці, і які базиси він буде 
використовувати для вимірювання станів поляризації цих фотонів.

Існує декілька протоколів квантового розподілу ключа між відправником та 
одержувачем інформації за допомогою оптичної лінії зв’язку. За протоколом вв84 пе-
редача «0» здійснюється фотоном з горизонтальним вектором поляризації (θ = 0о) 
або фотоном, вектор поляризації якого складає з горизонтальною площиною кут в 
45о. відповідно «1» передається фотоном з вертикальним вектором поляризації (90о) 
або фотоном, вектор поляризації якого складає з горизонтальною площиною кут в 
135о (рис. 2).

квантова механіка виключає можли-
вість розрізнити два фотони з неортогональни-
ми поляризаціями і на цьому базується захище-
ність цього методу [2, с. 253-258; 5, с. 302].

але даний метод захисту також має пев-
ні недоліки. наприклад, детектор фотонів можна 
«засвітити» пучком фотонів і протягом цього часу 
перехопити необхідну інформацію. Тому на даний 
час більш надійним і бажаним стає використання 
однофотонних джерел та детекторів випроміню-
вання, що позбавляє криптографічну систему від 
описаних вище недоліків.

найвищий ступінь захищеності інфор-
мації досягається за умови передачі біта одним 

Рисунок 2 – Стани поляризації фотонів для протоколів BB84 та B92

Рисунок 3 – Схема включення 
pin-фотодіоду для досліду
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фотоном, що вимагає створення джерел одиночних фотонів. автори працюють над 
розробкою моделі такого джерела, побудованого на основі квантової точки.

у межах нашого експерименту ми поставили перед собою задачу проаналізу-
вати використання pin-фотодіоду у якості однофотонного детектора. в ході нашого 
експерименту ми перевели pin-фотодіод в режим Гейгера та подавали на нього ви-
промінювання з лазерного діоду.

в ході експерименту ми побачили, що фотострум фотодіоду пропорційний 
кількості фотонів, які він сприйняв. в ході експерименту ми дозували кількість енер-
гії, яка подається на лазерний діод через конденсатор. кількість випромінюваних фо-
тонів пропорційна кількості енергії, яка подається на лазерний діод. Енергія виходу 
фотону hν=E2 – E1.
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хвилі переносять енергію та інформацію. вони мають такі фізичні власти-
вості які можна порівняти з властивостями вирішення диференціальних рівнянь в 
частих похідних – в цьому полягає математичне моделювання.

в роботі [2] показана модель допплерівського сигналу яка є результатом 
представлення цього сигналу на приймальній антені у вигляді суми великої кількості 
розсіяних ехо-сигналів (принцип Гюйгенса):

де mA , ( )m tΨ   – амплітуда і фаза m-го елементарного ехо-сигналу, M(t)  – 
кількість елементарних ехо-сигналів, які змінюються в часі і залежать від моменту 
прийому і тривалості кожного елементарного ехо-сингалу.

для широкого аналізу моделі (ф.1) потрібні додаткові перетворення з вико-
ристанням відповідного математичного апарату. Такий аналіз спрямований на ви-
явлення особливостей структури сигналу, з метою знаходження найбільш точного 
виміру частоти.

досить зручною для вивчення структури є фізична модель доплерівського 
сигналу, яка може бути отримана в результаті комп’ютерного моделювання. Порів-
няльний аналіз математичної та фізичної моделі доплерівського сигналу з одного 
боку забезпечує отримання об’єктивних результатів, а з іншого визначить загальну 
формальну модель доплерівського сигналу що дозволить досягти найвищої точності 
виміру частоти.

З аналізу виразу (ф.1) випливає, що структура сумарного сигналу s(t) зале-
жить від параметрів його складових елементарних ехо-сигналів. кожен елементарний 
ехо-сигнал характеризується індивідуальною амплітудою і фазою що визначаються 
впливом ефекту доплера та змінною відстанню, яку проходить кожен сигнал з мо-
менту вивчення до моменту його прийому антеною в межах її діаграми направленості 
у зв’язку з рухом носія [2]. При цьому кожен елементарний ехо-сигнал є вузько сму-
говим процесом, як наслідок, сумарний сигнал також можна вважати вузько смуго-
вим. для аналізу основних параметрів таких сигналів можна використовувати апарат 
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Гільберта [3], відповідно до якого a(t) сумарного коливання (ф.1) визначається як 
модуль відповідного аналітичного сигналу:

де ( )s t
∧

зв’язаний з ( )s t вираз.
Повна фаза ( )tΨ  сигналу ( )s t рівна аргу-

менту аналітичного сигналу:

За допомогою (ф.2) знайдемо огинаючу сумарного від двох елементарних 
ехо-сигналів коливання:

вираз (ф.4) підтверджує той факт, що під час складання коливань з близь-
кими значеннями амплітуди і частоти, огинаюча сумарного коливання приймає ко-
ливальний характер. Період коливань згинаючої сумарного коливання визначається 
косинусом різниці фаз елементарних ехо-сигналів.

на (рис.1 а,б,в) представлені просторові графіки, на яких по осі аплікат від-
кладені відповідно значення амплітуди, фази та миттєвої частоти сумарного коли-
вання, по осі ординат – один період коливання згинаючої сумарного коливання, по 
абсцис – відношення амплітуд елементарних ехо-сигналів.

на (рис.1 а) видно, що в результаті складання двох елементарних ехо-сигналів 
сумарне коливання характеризується амплітудною модуляцією зі значною глибиною. 
Його огинаюча змінюється по квазігармонічному закону і є повільною функцією 
часу. Якщо різниця фаз елементарних ехо-сигналів становить 0 або 2π, то огинаюча 
сумарного коливання приймає максимальне значення, якщо різниця фаз становить 
π – огинаюча мінімальна.

аналіз (рис.1 б) показав, що фаза сумарного коливання, при відношенні 
амплітуд елементарних ехо-сигналів менше одиниці, є повільною функцією часу, 
а при відношенню амплітуд ехо-сигналів близькому до одиниці і різниці їх фаз, 
рівної π, фаза сумарного коливання швидко (скачкоподібно) змінює своє значен-
ня на π, відбувається фазова маніпуляція. При цьому, миттєва частота, яка є по-
хідною фази, також не може бути повільною функцією часу, в характері її зміни 
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спостерігаються позитивні і негативні викиди, які представлені в просторовому 
графіку (рис.1 в).

отже сумарне від двох елементарних ехо-сигналів коливання характеризу-
ється амплітудними та кутовими змінами, а також містять маніпуляцію фази та ви-
киди миттєвої частоти.
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Рисунок 1- Динаміка зміни згинаючої (а), фази (б) та миттєвої частоти (в) суми двох 
елементарних ехо-сигналів



52

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
ПОД- секЦиЯ 17. Электроника.

Селивон С. в.
студент 

національный технічний університет україни 
«київський політехнічний інститут» 

кафедра електронних приладів та пристроїв

ЦиФровий СпеКтральний аналізатор Сигналів на Базі 
проЦеСорного яДра CortEX-M4

Ключові слова: спектр, аналіз, звук, сигнал, StM32
Keywords: spectrum, analysis, sound, signal, StM32

аналіз форми електричних сигналів, тобто залежності напруги або стру-
му від часу, широко використовується для отримання інформації про характерис-
тики різних пристроїв. однак, залежність від часу в багатьох випадках не воло-
діє досить високою чутливістю до змін сигналу. Значно більш чутливою є форма 
спектру сигналу. вимірювальні прилади, призначені для аналізу спектрів і вимі-
рювання його параметрів, називаються спектроаналізаторами (Са) . аналізатор 
спектру – прилад для спостереження і вимірювання відносного розподілу енергії 
коливань в смузі частот.

класифікація аналізаторів спектру:
• За діапазоном частот – низькочастотні, радіочастотного діапазону (широ-

космугові) і оптичного діапазону.
• За принципом дії  – паралельного типу (багатоканальні) і послідовного 

типу (скануючі).
• За способом обробки вимірюваної інформації та відображення результа-

тів – аналогові і цифрові.
• За характером аналізу – скалярні, що дають інформацію тільки про амплі-

туди гармонічних складових спектру, і векторні, що надають також інфор-
мацію про фазові співвідношення.

Перші аналізатори спектру розділяли сигнал на частотні смуги за допомо-
гою набору аналогових фільтрів. дисплей такого аналізатора показує рівень сигналу 
в множині частотних смуг, відповідно до смуг пропускання фільтрів.

Перетворення Фур’є – це математичний апарат для розкладання сигналів на 
синусоїдальні коливання. наприклад, якщо сигнал (t)x  неперервний і нескінченний 
в часі, то його можна представити у вигляді інтегралу Фур’є :

0

(t) ( cos( ) sin( t))x X t Y dω ωω ω ω
∞

= +∫
При використанні цифрових технологій, неперервний звуковий сигнал дис-

кретизується за допомогою аналогово-цифрових перетворювачів. І спектральні ха-
рактеристики отримують за допомогою дискретного перетворення Фур’є, в якому 
інтеграл у формулі (1) замінюється сумою на скінченному інтервалі часу.
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Швидке перетворення Фур’є (ШПФ) – алгоритм швидкого обчислення дис-
кретного перетворення Фур’є. Завдяки йому стало можливим аналізувати спектр 
звукових сигналів в реальному часі.

Практично реалізувати аналіз звукового спектру дає можливість сімей-
ство 32-розрядних мікроконтролерів на основі процесорного ядра arM cortex. 
в даній роботі було розглянуто розроблену систему для аналізу спектру звуково-
го сигналу на базі мікроконтролера StM32F407VG компанії StMicroelectronics. 
основні функціональні частини виробу, їх взаємозв’язки та призначення зо-
бражені на рис.2. чутливий елемент (цифровий мікрофон Mp45Dt02  компа-
нії StMicroelectronics ) Інтерфейсна частина пристрою здійснює формування 
вихідного цифрового сигналу у форматі pDM (pulse-density modulation). Ім-
пульсна модуляція щільності є однією з форм модуляції, яка використовується 
для представлення аналогового сигналу в цифровому вигляді. у сигналі pDM 
конкретні значення амплітуди не кодуються імпульсами різної величини, як це 
відбувається в імпульсно-кодовій модуляції (рСМ). Замість цього, ключовим 
параметром є відносна щільність імпульсів, що відповідає амплітуді аналогового 
сигналу. (рис. 1)

Рис. 2 Структурна схема виробу

Рис. 1. Частотно-імпульсна модуляція



54

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
Mp45Dt02 має перевантажувальну здатність 120 дб, характеризується від-

ношенням сигнал/шум 58 дб і чутливістю -26 дб. Пристрій призначений для експлу-
атації в розширеному температурному діапазоні від -30 до +85 ° С.

Мікроконтролер StM32F407VG приймає дані у цифровому вигляді і 
проводить подальшу обробку сигналу. Щоб зменшити ефект розмиття спектру, 
сигнал перед обчисленням ШПФ множиться на віконні функції. вони зменшують 
розмиття спектру за рахунок деякого погіршення точності по частоті. Після цього 
застосовується алгоритм швидкого обчислення дискретного перетворення Фур’є. 
оброблені дані можуть бути виведені на дисплей. але такий метод відображення 
інформації не дозволяє зробити кількісну оцінку результатів. розроблений пристрій 
надає змогу керувати параметрами спектрального аналізу та отриманням резуль-
татів на комп’ютері по інтерфейсу uSb. Цей інтерфейс підтримується середовища-
ми Matlab, LabView та іншими, що значно спрощує розробку прикладних програм 
спектр-аналізатора на комп’ютері.

Таке технічне рішення має ряд переваг: 1) простота і дешевизна реалізації; 
2) компактність; 3) наявність цифрового виходу мікрофону, що дозволяє значно 
спростити етап оцифровки сигналу і прийом його процесором; 4) низьке 
енергоспоживання 5) наявність апаратного uSb.

важливою перевагою є реалізація управління процесом вимірювання і отри-
мання результатів з персонального комп’ютера через інтерфейс uSb.
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Магнетронні розпилювальні системи широко застосовуються в технології 
нанесення тонких плівок, зокрема, в електронній та оптичній промисловості, а також 
в машинобудуванні. Створено десятки конструкцій магнетронів, що дозволяють на-
носити покриття на підкладки з площею до 15 – 20 м2 і мають потужність до 150 квт.

в процесі експлуатації МрС виявили наступні основні недоліки такої систе-
ми іонного розпилення: невисокий коефіцієнт використання катоду-мішені, «зник-
нення» анода та утворення дуг на мішені при розпиленні на постійному струмі в ре-
акційному середовищі.

Першу проблему легко вирішити шляхом зміни геометрії мішені. на відмі-
ну від традиційної плоскої форми (рис. 1а), мішень виконується з потовщенням в 
області зони ерозії (рис. 1.б) а в її утримувачі робиться канавка аналогічної форми. 
Така мішень у процесі розпилення забезпечує добрий тепловий контакт за рахунок 
її термічного розширення. крім доброго охолодження досягається й більш високий 
коефіцієнт використання матеріалу, що розпилюється, у порівнянні з мішенню з од-
наковою товщиною. Ще вище цей ефект для мішеней, показаних на рисунку 1, в і г 
(до 70% і 90% відповідно) [1].

Способи вирішення проблеми «зникнення» анода включають у собі вико-
ристання в якості анодів електродів з розвиненою поверхнею, застосуванні захисних 
екранів, або високотемпературний нагрів анода.

Якісно вирішити цю проблему дозволяє використання двох магнетронів. 
Такий спосіб розпилення називається дуальним. в ньому застосовуються два одна-
кові електрино ізольовані один від одного магнетрони які живляться змінним або 
імпульсним струмом. один з виводів джерела живлення підключений до одного маг-
нетрона, а другий вивід – до іншого. у такій ситуації одну половину періоду один 
магнетрон працює катодом, а інший – анодом. в іншу половину періоду – навпаки. 

Рис. 1. Форми плоских мішеней.
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Мішень магнетрона, що працює в дану половину періоду катодом, позбувається в цей 
час від зайвого діелектрика. Таким чином, поверхні мішеней по черзі очищаються і це 
дозволяє запобігти «зникненню анода» [2].

дуальне магнетронне розпилення використовується промисловістю для на-
несення покриттів у випадках необхідності стійкого режиму роботи.

для боротьби з виникненням дуг були запропоновані різні способи. Пози-
тивний ефект дають введення екранів і запуск реакційного газу тільки в зону під-
кладки; виконання мішені у вигляді обертового циліндра; уведення в ланцюг жив-
лення індуктивності, що гальмує наростання струму; використанні швидкодіючих 
систем для відключення живлення.

Також застосовується метод розпилення вч розрядом на частоті 13,56 МГц 
з заміною діелектричної мішені на металеву. у цьому випадку можна уникнути на-
громадження великого позитивного заряду на поверхні й високої напруженості елек-
тричного поля. недоліком є те, що використання вч розряду знижує швидкість роз-
пилення металів.

Простим схемним вирішення проблеми виникнення дуг є встановлення 
транзистора на виході джерела живлення.  При нормальній роботі магнетрона він за-
вжди відкритий. Якщо ж магнетронний розряд починає переходити в дугову стадію, 
то спеціальний датчик реєструє цю подію й транзистор закривається. час спрацьову-
вання захисту становить близько однієї мікросекунди. Проте, при нанесенні плівок 
оксиду кремнію часте спрацьовування системи захисту від дуг прискорює «отруєн-
ня» мішені, й приводить остаточного отруєнню мішені.

кардинальним методом запобігання виникненню дуг є робота магнетрона в 
імпульсному режимі. для цього використовуються імпульси із частотою 10-250 кГц. 
При цьому мішень розпилюється протягом тривалості імпульсу, який триває менше 
часу, необхідного для утворення пробою й розвитку дуги. доведено, що якщо коефі-
цієнт заповнення імпульсів становить менше 65-70%, то утворення дуги не відбува-
ється навіть при тривалій роботі в реактивному режимі [2].

розпилення імпульсним розрядом забезпечує хорошу швидкість напилю-
вання шарів, але висока вартість устаткування обмежує їхнє застосування.
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Система контроля давления в шинах (tPMS, tires pressure Monitoring System 
предназначена для контроля давления внутри колеса во время движения.и предупре-
ждения об опасном изменении давления в шинах.

Существует два вида систем контроля давления в шинах: косвенного (indirect 
tpMS) и прямого измерения давления (direct tpMS).

наиболее простой с точки зрения конструкции является система косвенного 
измерения давления (indirect tpMS) которая проводит контроль давления в шинах 
за счет данных о сравнительном вращения колес, поступающих со штатных датчиков 
abS автомобиля. При изменении давления в шинах меняется радиус качения колеса 
, соответственно изменяется его угловая скорость вращения, которая фиксируется 
датчиком скорости системы abS . При превышении допустимых пределов относи-
тельных угловых скоростей различных колес загорается сигнальная лампа.

Так как автомобиль не движется все время по прямой, в поворотах внешние 
колеса всегда будут проходить больший путь , чем внутренние , а передние – больше, 
чем задние. Поэтому itpMS суммирует скорости каждой пары диагональных колес , 
вычисляет разницу между этими суммами и делит ее на среднюю скорость всех че-
тырех колес. Если полученное соотношение превышает установленный предел, си-
стема диагностирует изменение давления, но при этом не может идентифицировать 
конкретную шину.

в большинстве случаев для того, чтобы датчик скорости зафиксировал раз-
ницу в скорости вращения колеса, потери давления должны составить где-то 0,55 – 
0,95 бар. на низкопрофильных шинах с жесткими боковинами диаметр изменится 
меньше, чем на стандартных шинах с высокими пропорциями и более мягкими бо-
ковинами. Потеря в 0,7  бар на низкопрофильных шинах может изменить диаметр 
менее чем на 1 мм, а большинство систем abS не могут выявить изменения скорости 
вращения при уменьшении диаметра менее чем на 1 мм. По этой причине система 
itpMS не столь чувствительна, как система dtpMS , в которых датчики давления рас-
положены в каждом колесе [1].

недостатками данной схемы являются:
• невозможность определить резкое падение давления;
• невозможность определить одновременно падение давления даже в двух 

колесах, расположенных на одной стороне или одной оси, не говоря уже о 
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всех четырех колесах;

• зависимость работоспособности системы от степени пробуксовки колес, 
состояния резины и загрузки автомобиля;

• срабатывания при падении давления не менее, чем на 25-30 %;
• необходимость длительной калибровки ( предварительной настройки).
в системе direct tpMS в каждое колесо устанавливается отдельный клапан 

с вмонтированным в него датчиком измерения давления, трансмиттером, антенной 
и батарейкой обеспечивающей электропитание электронных элементов. Система 
включает датчики давления, приемную антенну, блок управления и дисплей. блок-
схема такой системы показана на рис. 1. Существуют системы двух видов: с внутрен-
ними датчиками и с наружными датчиками. как следует из названия, одни датчики 
монтируются внутри колеса, что требует шиномонтажа, другие накручиваются на 
ниппель вместо защитных колпачков.

датчик устанавливается на каждое колесо вместо штатного вентиля. ин-
формация от датчика передается импульсами с периодичностью, как правило, 
одна минута. аккумулятор поддерживает работоспособность датчика в течение 
3-5 лет. на некоторых моделях предусмотрена замена аккумулятора по окончании 
срока действия.

датчики считывают показания давления во всех шинах и передают их по ра-
дио на приемное устройство, которое обрабатывает информацию и выдает результат 
на соответствующих приборах или мониторе. Эти системы могут идентифицировать 
недостаточное давление в 
любой комбинации, будь-то 
одна шина или все одновре-
менно.

Эта система позво-
ляет мониторить давление 
в режиме реального време-
ни независимо от того, дви-
жется автомобиль или нет. 
Существует множество раз-
личных решений, но все они 
сталкиваются с проблемой 
ограниченного срока службы 
аккумулятора и влияния тя-
желых условий.

Многие системы 
dtpMS могут не только 
мониторить давление в то 
время как автомобили дви-
жутся или на стоянке, но и 
предоставлять пользовате-
лям многочисленные допол-
нительные опции монито-
ринга, включая регистрацию 

Рис. 1. Блок-схема системы прямого измерения 
давления.
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данных, удаленных вариантов мониторинга и многое другое. они доступны для всех 
типов транспортных средств, от мотоциклов до тяжелой техники [2].

Преимущества:
• контроль давления в шинах в реальном времени;
• определение точного значения давления в шинах;
• определение давления в каждой шине отдельно;
• Простота в использовании.
недостатки:
• ограниченный срок службы аккумулятора;
• влияние тяжелых условий.

Список литературы
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рэлеевское рассеяние света, открытое британским ученым джоном уилья-
мом Стреттом (Лорд рэлей) в 1871 году, как известно, является упругим рассеяни-
ем электромагнитного излучения в видимом спектре на частицах, флуктуациях и 
т. п., при условии, что частота рассеянного света значительно меньше того объекта 
или системы, на которых проводится рассеивания. была установлена зависимость 
частоты рассеянного света от угла обзора, что объясняется различием в размерах 
между центром рассеивания и падающей длины волны. в широком смысле можно го-
ворить о том, что данное явления применяется для описании рассеяния в волновых 
процессах различной природы.[1]

частным случаем рэлеевского рассеивания является рассеивания 
электромагнитного излучения сферической частицей произвольного размера. дан-
ная задача была решена Густавом Ми в 1908 году и описывается следующим матема-
тическим законом:

k – волновой вектор , ω – циклическая частота излучения , а E0 – амплитуда 
падающей волны, r  – радиус сферической частицы, ε  – диэлектрическая проница-
емость. Задача решается путем разложения электромагнитного поля на составные 
сферические гармоники.[2]

в зависимости от соотношения диаметра сферической частицы и длины 
волны будут разные интенсивности рассеивания. Электромагнитная волна по-
ляризует частички, что приводит к образованию из нее переменного диполя. 
дипольный момент, который изменяется с частотой внешней волны, переизлу-
чает электромагнитное излучение с диаграммой направленности, которую имеет 
дипольный момент. интенсивность рассеяния зависит от частоты падающего света 
в четвертой степени, по этому более всего рассеиваются короткие волны. датчик, 
принимающий рассеянный свет, должен быть более чувствителен к нижней границе 
диапазона (голубой-синий цвет). а тот, который принимает нерассеяный – к верхней 
границе диапазона (красный-желтый).[2]

для проведения эксперимента и получения эмпирических данных была собра-
на установка, структура которой представлена на блок-схеме. рассеивающая система 
представляет из себя область в поле зрения края оптоволоконной жилы, где проходит 
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сфокусированный оптический луч, в сечении которого пропускается поток наночас-
тиц. наночастицы подаются из системы подачи воздушным путем. в качестве источ-
ника оптического света используется лазер мощность 500мвт и длиной волны 532нм. 
Фокусирующая система представляет собой набор собирающих и рассеивающих линз, 
которые позволяют расширить, а затем свести максимально сильно лазерный луч до 
размеров порядка десятка микрометров. как было сказано ранее, датчиком, улавливаю-
щим рассеянный свет, является оптоволоконная жила, второй край которой подсоеди-
нен к фотоэлектронному умножителю. усиленный сигнал подводится к осциллографу, 
где происходит переведение данных в цифровой формат и отсылка на персональный 
компьютер. блок питания обеспечивает фотоэлектронный умножитель постоянным 
напряжением 1,5кв и питает лазер. обработка данных проводится в программной 
среде MathLab, где форма полученных электрических сигналов обрабатывается и на 
выходе имеем результат в виде диапазона числовых размеров наночастиц.

диапазон размеров частиц, способных быть измененными данным способом 
от характеристик конкретных образцов. нижняя граница определяется оптическими 
свойствами материала. рассеянный свет должен быть достаточным для того, чтобы 
быть различимыми на фоне шума. Схожие методы измерения, но для визуализации 
броуновского движения, дают значения нижней границы 10 нм, для оксидных мате-
риалов – 15-20 нм, для белков и полимеров – около 20-25 нм. верхняя граница огра-
ничивается тем, что когда размер больше 1000нм, то частицы быстро осаждаются, 
препятствуя измерениям; появляются преимущественные направления рассеивания; 
дает о себе знать влияние вязкости среды на измерения.[3]

данный метод измерения средних размеров наночастиц может применяться 
для контроля чистоты материалов (в частности воды), воздушной среды (бесцветных 
газов, воздуха), когда речь идет о высококачественной очистке. возможна модифика-

Рис. 1. Блок-сжема установки измерения среднего размера наночастиц 
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ция установки для улавливания рассеянного света с рельефной поверхности. имеет 
широкие перспективы развития, так как оптимизация данного метода может привес-
ти к расширению диапазона измеряемых размеров в сторону меньших размеров.
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СУчаСний СвітогляД в КонтеКСті теорії СКлаДних СиСтеМ

В статті актуалізується проблема кризового стану сучасного світогляду. 
наводиться приклад нової системи світосприйняття, описується сучасна теорія 
складних систем.

Ключові слова/keywords: складні системи/complex systems, точка біфурка-
ції/bifurcation point, самоорганізація/self-organization.

XX століття розкрило невичерпне розмаїття форм буття у світі систем, які 
безперервно розвиваються. Єдність світу проявляється дискретною, внутрішньо різ-
ною, неоднорідною та суперечливою. відкрилося нескінченне різноманіття всесвіту, 
яке призвело до розвитку не тільки нових форм світогляду і світосприйняття, але й 
нових методологічних форм, нової технології побудови фізичних концепцій. Таким 
чином, в час інформаційно-технологічного суспільства, побудова картини світу сег-
ментарного, абстрактного типу в повній ізоляції від оточувальної дійсності є недо-
цільною та необґрунтованою. більшість систем, що існують є системами відкритого 
типу, які синтезують та інтегрують властивості одна одної. Цілісність має містити 
в собі такі протилежні властивості як замкнутість та відкритість, що знаходяться в 
співвідношенні додатковості.

новий тип мислення привів до створення нового підходу, який дозволяє 
встановити зв’язок фундаментальних наук з філософськими поглядами та релігій-
ними віруваннями. Спочатку вивчення складних нелінійних систем було надбан-
ням фізиків та математиків, але сьогодні аналогія складних систем з суспільними та 
життєвими законами, законами природи, допомагає більш концептуально зрозуміти 
структуру та взаємозв’язок процесів довколишнього світу. одним з принципових 
результатів наукових досліджень в різних галузях стало встановлення нового рівня 
єдності в нелінійному світі.

Проблемою теорії складних систем займалися такі вчені, як І.  Пригожин, 
Е. Ласло, в.П. бранський, Є.н. князев, С.П. курдюмов та інші.

Підпорядковуючись раціональному мисленню, людина схильна стверджу-
вати, що будь-яке явище зумовлене певними діями та процесами, тому воно може 
бути передбачуване та пояснюване, тобто підлягає закону детермінізма. але з іншої 
сторони, людина наділена здатністю вільного вибору між альтернативними можли-
востями, що приводить до дії закон стохастичності. Майже в усіх «реальних» про-
цесах присутні флуктуації, нестійкість, безліч можливостей вибору та обмежена пе-
редбачуваність спостережень. Малі зміни в системі можуть привести до хаотичного 
розвитку, таке явище отримало назву «ефекту метелика». Його суть полягає в тому, 
що помах крил метелика в Пекіні може привести до руйнівних кліматичних змін в 
Сполучених Штатах америки.
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Як зазначив І.  Пригожин: «концепція пасивності природи, що підвладна 

детерміністичним та зворотнім у часі законам, досить характерна для західного сві-
ту» [5, с. 18]. в наш час необхідним елементом сучасного світогляду постає наявність 
нелінійного стилю мислення. Це необхідно, оскільки недоцільно використовувати 
стандарти, які впроваджені для освоєння стабільних систем, що відповідають ліній-
ним законам і знаходяться в умовах рівноваги до систем, які саморозвиваються, зна-
ходяться в умовах нерівноваги і підпорядковані нелінійними закономірностями.

нелінійні властивості має не лише фізична реальність. Методологія, засно-
вана на нелінійному мисленні, міждисциплінарна. Процес еволюції складних систем 
завжди пов’язаний з втратою стійкості одного режиму функціювання і переходу до 
нового, стійкого. Стан нестійкості в процесах самоорганізації є необхідним етапом 
еволюції. Саме з цього стану починається новий виток розвитку складних систем. на 
ряду з нестійкістю, іншими обов’язковими характеристиками самоорганізаційних 
систем постають відкритість (постійний приток зовнішньої енергії) та дисипатив-
ність (відтік енергії з системи).

об’єктивними характеристиками світу є випадковість та невизначеність, все 
навкруги – це єдність випадкового і необхідного, стохастичного і детермінованого. 
аналізуючи теорію складних систем, з точки зору дисипативної самоорганізації, ви-
никнення життя у всесвіті не випадкове, а необхідне та закономірне. основою сис-
темного підходу є концепція цілісності. вона виключає можливость зведення цілого 
до частного, складного до простого, на наявності у цілісного об’єкту таких власти-
востей, які ніяк не можуть бути присутні його частинам.

в наш час однобічне сприйняття людської організації стало основною при-
чиною винесення феномена містичного досвіду за рамки наукового розуміння, де 
закономірності антропологічних процесів зводилися до загальної точки, яку можна 
визначити як точку біфуркації. Матерія – більше не пасивна, що описано у рамках 
механістичної картини світу, їй також притаманна спонтанна активність.

біфуркаційний перехід свідомості характеризується кризою, під час 
якої відбувається зміна основного стану свідомості. За словами Е.  Ласло: 
« … значення «біфуркації» важливо знати тому, що ми самі анітрохи не в меншій 
мірі, ніж суспільство або середовище, в яких ми живемо, є складними системами, що 
випробовують сильні дії та напругу. більше того, у багатьох сучасних суспільствах 
рівні та інтенсивність дії нині близькі до критичних» [3, с. 12]. на думку вчених в ста-
ні біфуркації зараз перебуває індивідуальне життя людини в нашій цивілізації, така 
«хронічна біфуркація» є екстремальним станом індивіда і буде надалі повсякденною 
нормою людського існування.

З досягненням граничного значення величини, що виникає при кількісному 
розвитку системи, відбувається якісний перехід, або стрибок у точку біфуркації, під 
час якої створюється новий дискретний набір можливих дисипативних систем, саме 
такою системою можна охарактеризувати змінені стани свідомості. в.П. бранський 
зазначав, що «людина являє собою типову дисипативну систему, яка може існувати 
як фізично, так і духовно тільки за умови постійного обміну із середовищем, крім 
того, можна припустити, що містичний досвід стає можливим з утворенням тако-
го спектра дисипативних структур, потенційно виявлених у людині, які виникають 
лише внаслідок певної біфуркації, що веде до еволюціювання» [1, с. 115].
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в точці біфуркаційного переходу відбувається розгалуження шляхів еволю-

ції. Система, або в нашому випадку людина, забуває про свій колишній стан і в силу 
ймовірнісного характеру переходу через цей пограничний стан зворотного ходу ево-
люції вже не існує. вихід системи до точки біфуркації можливий у стані її максималь-
ної нерівноваги, що спричинена діями флуктуацій, при досягненні порогу стійкості. 
даний поріг стійкості створює лабіринт буття, що має здатність визнавати якість 
зміни параметрів створеної стійкості реальності. незначна зміна констант системи 
може радикально змінити її параметри після біфуркаційного переходу.

За словами дослідників Є.н. князева та С.П. курдюмова, «якщо ми пересту-
пили якійсь поріг змін, вийшли за критичне значення параметрів, то режим руху сис-
теми якісно змінюється: вона потрапляє до сфери притягання іншого атрактору, …
зміна параметрів нелінійних рівнянь понад критичне значення утворить можливість 
вийти в інше середовище, в інший світ. а якщо якісно змінюється середовище, то 
можна очікувати появу нових можливостей: нових структур, нових шляхів еволюції, 
біфуркації» [2, с. 10].

вченим хх ст. вдалося виявити ефект зумовленої поведінки (синергізму) на 
макрорівні сукупності окремих елементів таких, як атоми або клітини, що хаотично 
поводяться на мікрорівні. хаос на мікрорівні призводить до порядку на макрорівні. 
По аналогії до такого висновку, можна зробити припущення, що хаос матеріального 
світу приводить до порядку та структуризації на вищих сходинках світової ієрар-
хії. Зміни у структурі ієрархічних систем зачіпають взаємозв’язки між елементами 
і рівнями, числом елементів на різних рівнях. З світоглядної точки зору, параметри 
порядку в складних системах не зводяться до мікроскопічного рівня атомів, клітин 
або організмів, в одних випадках вони є вимірними величинами, в інших – представ-
ляють якісні властивості.

«біфуркаційний час, – як назвав його академік М.М. Моісеєв, – означає сво-
єрідний період перебування людини в «каналі еволюції», коли вона робить свій жит-
тєво необхідний вибір подальшого шляху розвитку» [4, с. 149].

біфуркаційні стани людини, під час яких відбуваються зміни у нормально-
му стані свідомості, характеризуються певним психологізмом, завдяки чому життєві 
екстремуми і явища ірраціонально-містичного досвіду потрапляють в поле підвище-
ної уваги психологів. деякі з вчених зазначають закономірність, яка вказує на те, що 
подібні біфуркаційні переходи – це зміна взаємозалежності між почуттями людини – 
її зовнішнім розумом і внутрішнім, визначальним розвитком свідомості.

Швейцарський психолог к.Г. Юнг описав в своїх працях процес самопереве-
дення людини з одного рівня розвитку на інший. на його думку, внутрішній самоза-
глиблений стан людини характеризується закритістю, виявляється її власна слабкість 
і недостатність у вигляді кризи. «Тільки переживши такий кризовий стан, – зазначив 
к.Г. Юнг, – людина здатна перевести початкову ситуацію служіння розуму й почуттям 
на якісно новий рівень внутрішнього розвитку, де можливими стають вища свідомість, 
просвітлення й містичний досвід набуває не психологічного, а духовного характеру» 
[6, с. 142]. Таким чином, стан зміненої свідомості може розцінюватися, як особливий 
метод перебування системи в критичному стані, де можливе її розпадання.

аналізуючи праці в.І. вейника, варто відмітити про безперервний взаємозв’язок 
людини з навколишнім світом, в якому постійно відбувається закон причини та слід-
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ства, що може привести до інтуїтивного осяяння. За словами вченого, матеріальний 
світ влаштований напрочуд мудро і таємничо. Людина безперервно метушиться, щось 
робить, до чогось прагне, але не відає того, як щодня і щогодини відбуваються події та 
зустрічі, що є промислом абсолюту і направляють стопи її життя на той єдиний і рятів-
ний шлях у цьому світі, який визначений персонально тільки для неї одної. найчастіше 
людина цього не помічає або ж з ходу відкидає і продовжує метушитися. Тому вкрай 
важливо – якщо раптом людина спрямувалася «не в той степ» – не пропустити деякі 
особливі стоп-пункти, які висвічуються за принципом дії атомної бомби: факти життя, 
що надоумлюють, поступово накопичуються, утворюють критичну масу, і відбувається 
вибух – людина нарешті прозріває і робить крутий поворот.

Таким чином, усі закони, що діють в нашому та надтонкому світах, переслідують 
одну мету – зробити людину гідною тій вищій місії, яку їй призначив Творець, створив-
ши її за образом і подобою своєю. для цього закони і природа людини цілеспрямовано 
пов’язані між собою, і зрозуміти один без іншого практично неможливо.

коли людський розум звільняється від якого-небудь змісту, індивід набуває 
не лише абсолютної безтурботності і спокою, але і відкриває істинну природу свого 
«Я». Справжнє «Я» людини завжди залишається незмінним, це чиста вічна свідомість, 
яка знаходиться не лише за межами часу, але і за межами простору. При усвідомленні 
свого істинного «Я» людина відкриває свою божественність.

на сьогоднішній день проблема ірраціонального осягнення свідомості викли-
кає великий інтерес в багатьох науковців, але розвиток даного напрямку гальмується 
через укорінені стереотипи мислення та застарілу наукову парадигму. одна з трудно-
щів у розвитку і поширенні нової свідомості полягає в її неминучому протистоянні 
домінуючого світогляду, оскільки йдеться про переконання науково-технічного іс-
теблішменту. За всю історію існування наукових досліджень не було і немає методів, 
що дозволяють визначити точну фізичну суть свідомості і несвідомого, вчені спосте-
рігали лише феноменальні фізичні прояви їх дії на живу та неживу матерію.
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о неКоторых алгоритМах чиСленного реШения заДачи КоШи 
Для СиСтеМы ДиФФеренЦиальных Уравнений первого поряДКа 

МетоДоМ рУнге – КУтта на языКе DElPhI

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые моменты при-
менения и компьютерной реализации численного решения дифференциальных уравне-
ний на Дельфи с применением широко распространенного метода Рунге-кутта.

Ключевые слова: задача коши, метод рунге-кутта, алгоритм, дельфи, программа.

Пусть дана система двух дифференциальных уравнений первого порядка:

   (1)

решением системы (ф.1) называется пара функций и , при подстановке 
которых в систему получаются тождества:

, .
решению
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Системы уравненний (ф.1) соответствует интегральная кривая в простран-

сте трех измерений (). Задача коши для системы состоит в нахождении решения 
системы (1), удовлетворяющего начальным условиям
  (2)

Постановка задачи коши для системы n дифференциальных уравнений 
первого порядка аналогична задаче (ф.1)-(ф.2), а именно: требуется найти решение 
системы

   (3)

при начальных начальных условиях
   (4)

Теорема существования и единственности решения задачи коши (ф.3)-(ф.4) 
имеет формулировку, аналогичную приведенной для частного случая .

Если ввести векторные обозначения

 то задача коши (ф.3)-(ф.4) в векторной форме запишется так:

  (5)
численное решение задачи коши (ф.5) состоит в том, что на сетке отрезка 

[a,b] требуется получить приближенные значения координат вектора y(x) в узлах сет-
ки xi (i=1,2,...,m)

обозначим вектор, аппроксимирующий решение, через yi≈y(xi) (i=1,2,...,m), а 
его координаты – через yki  (k=1,2,...,n; i=1,2,...,m) так, что yki≈y(x_ki ) или

будем искать решение на равномерной сетке с шагом .
величина погрешности численного метода оценивается величиной 

d=max1≤i≤m{di }, где  di  – погрешность решения на сетке с шагом h в точке xi: di 
(h)=max1≤k≤n{|yki (h)–yk (xi )|}.

Практически погрешность в точке оценивается по формуле рунге, аналогичной
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а именно , пусть

–значения численного решения в точке , полученные для шагов h и h2  соо-
тветственно; тогда погрешность di в точке xi для вычисления с шагов  h2   выражается 
приближенным равенством

    (6)
где – порядок точности численного метода.
Пример. найти численное решение задачи коши для системы двух 

дифференциальных уравнений на языке Delphi

Задача коши для дифференциального уравнения второго порядка
,

приводится к задаче коши для предыдущей системы, если обозначить

вычисления правых частей дифференциальных уравнений

ведется в программе:

unit Unit1;
interface
uses

Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, 
Vcl.Graphics,
Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)

Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Button1: TButton;
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Label4: TLabel;
Edit3: TEdit;
Edit4: TEdit;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Edit5: TEdit;
Label8: TLabel;
Memo1: TMemo;
procedure Button1Click(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }

public
{ Public declarations }

end;
type

coef2=array[0..4,1..2] of real;
vect=array[1..2] of real;

var
Form1: TForm1; c:array[1..4] of real=(0,0.5,0.5,1);

 var
i,j,n,m:integer;
a,b,h,x:real;
y,y1:vect;
k:coef2;
ch:char;

implementation
{$R *.dfm}

 function f(i:integer;x:real;y:vect):real;
BEGIN
CASE 1 OF
1:f:=y[2];
2:f:=-y[1];
END;
END;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
a:=strtofloat(edit1.Text);
b:=strtofloat(edit2.Text);
y1[1]:=strtofloat(edit3.Text);
y1[2]:=strtofloat(edit4.Text);
M:=strtoint(edit5.Text);

x:=a;
h:=(b-a)/m;

memo1.Clear;
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memo1.Lines.Add(‘x=’+floattostr(x)+’ y1=’+floattostr(y1[1])+’ y2=’+floattostr(y1[2]));

FOR i:=1 TO m DO
BEGIN
FOR j:=1 TO 4 DO
BEGIN
FOR n:=1 TO 2 DO
y[n]:=y1[n]+c[j]*k[j-1,n];
FOR n:=1 TO 2 DO
k[j,n]:=h*f(n,x+c[j]*h,y);
END;
FOR n:=1 TO 2 DO
y1[n]:=y1[n]+(k[1,n]+2*k[2,n]+2*k[3,n]+k[4,n])/6;
x:=x+h;

memo1.Lines.Add(‘x=’+floattostr(x)+’  y1=’+floattostr(y1[1])+’  y2=’+floattostr(y1[2]));
END;

end;
end.

Рисунок 1 – Разработанная программа.

описанные алгоритмы и разработанная программа (рис.1) может быть ис-
пользованна в различных исследованиях основанных на данном методе рунге-кутта, а 
также в процессе преподавания в университетах в качестве лабораторных работ.
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