


Н 347 

ISSN 2224-0187 (Print) 
ISSN 2410-6720 (Online) 

УДК 08 
ББК 94 

Н 347 
 
Главный редактор: Гончарук Сергей Миронович, доктор технических наук, профессор, Академик 
Редактор: Маркова Александра Дмитриевна 
Председатель Редакционного совета: Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук, 
профессор, Академик 
Научный секретарь Редакционного совета: Куприенко Сергей Васильевич, кандидат технических наук 
 
Редакционный совет: 
Аверченков Владимир Иванович, доктор технических 
наук, профессор, Россия 
Антонов Валерий Николаевич, доктор технических 
наук, профессор, Академик, Украина 
Быков Юрий Александрович, доктор технических наук, 
профессор, Россия 
Захаров Олег Владимирович, доктор технических наук, 
профессор, Россия 
Капитанов Василий Павлович, доктор технических 
наук, професор, Украина  
Калайда Владимир Тимофеевич, доктор технических 
наук, профессор, Академик, Россия 
Коваленко Петр Иванович, доктор технических наук, 
профессор, Академик, Украина 
Копей Богдан Владимирович, доктор технических наук, 
профессор, Украина 
Косенко Надежда Федоровна, доктор технических наук, 
доцент, Россия 
Круглов Валерий Михайлович, доктор технических 
наук, профессор, Академик, Россия 
Кудерин Марат Крыкбаевич, доктор технических наук, 
профессор, Казахстан 
Ломотько Денис Викторович, доктор технических 
наук, профессор, Академик, Украина 
Лебедев Анатолий Тимофеевич, доктор технических 
наук, профессор, Россия 
Макарова Ирина Викторовна, доктор технических 
наук, профессор, Россия 
Морозова Татьяна Юрьевна, доктор технических наук, 
профессор, Россия 
Рокочинский Анатолий Николаевич, доктор 
технических наук, профессор, Украина  

Ромащенко Михаил Иванович, доктор технических 
наук, профессор, Академик, Украина 
Павленко Анатолий Михайлович, доктор технических 
наук, профессор, Украина 
Пачурин Герман Васильевич, доктор технических наук, 
профессор, Академик, Россия 
Першин Владимир Федорович, доктор технических 
наук, профессор, Россия 
Пиганов Михаил Николаевич, доктор технических наук, 
профессор, Россия 
Поляков Андрей Павлович, доктор технических наук, 
профессор, Академик, Украина 
Попов Виктор Сергеевич, доктор технических наук, 
профессор, Россия 
Семенцов Георгий Никифорович, доктор технических 
наук, профессор, Академик, Украина 
Сухенко Юрий Григорьевич, доктор технических наук, 
профессор, Украина 
Устенко Сергей Анатольевич, доктор технических 
наук, доцент, Украина 
Хабибуллин Рифат Габдулхакович, доктор технических 
наук, профессор, Россия 
Червоный Иван Федорович, доктор технических наук, 
профессор, Академик, Украина 
Шайко-Шайковский Александр Геннадьевич, доктор 
технических наук, профессор, Академик, Украина 
Щербань Игорь Васильевич, доктор технических наук, 
доцент, Россия 
Кириллова Елена Викторовна, кандидат технических 
наук, доцент, Украина 
 

 
 
 Научные труды SWorld. – Выпуск 45. Том 2. – Иваново: Научный мир, 2016 – 105 с. 

 
Журнал предназначается для научных работников, аспирантов, студентов старших курсов, 
преподавателей, предпринимателей. Выходит 4 раза в год. 
The journal is intended for researchers, graduate students, senior students, teachers and entrepreneurs. 
Published quarterly. 

 
УДК 08 
ББК 94 

© Коллектив авторов, 2016 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 2 



Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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Макрушина Л.В., Курганська А.О 
РОЗВИТОК У СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРИ СТВОРЕННІ 
ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Новокаховський політехнічний коледж 
 Одеського національного політехнічного університету, 

Нова Каховка, Першотравнева 30, 74900 
Makrushyna L.V., Kurhanska A. O. 

DEVELOPMENT IN STUDENTS FOR CREATION PROFESSIONAL 
APPLICATIONS FOR TECHNICAL SPECIALTIES 

Nova Kakhovka Polytechnic College 
Odessa National Polytechnic University, 

Nova Kakhovka. Pershotravneva 30, 74900 
 

Анотація. В статті розглядаються питання, які  пов'язані з розвитком  у 
студентів професіоналізму при створенні прикладних програм для технічних 
спеціальностей коледжу. Прикладом є прикладна програми  «Розрахунок 
виконавчих розмірів калібру скоба з дисципліни «Взаємозамінність, 
стандартизація та технічні вимірювання». 

Ключові слова: професійна діяльність, професійні навички, програмне 
забезпечення, прикладні програми, формування програмних вимог, розробка 
дизайну,  конструювання програмного забезпечення 

Abstract. The article deals with issues related to the students professional 
development in creating applications for technical specialties of the College. 
Calculation of the snap of control gauge on «Interchangeability, standardization and 
technical measurements» discipline is taken as an example.  

Keywords: professional activity, skills, software applications, the formation of 
program requirements, design, software design. 

Сутність технологій моделювання професійної діяльності полягає у тому, 
що студенти імітують професійну діяльність в процесі навчання, при цьому 
вони знайомляться з цілісною професійною діяльністю, формуються 
комплексні уміння та навички, професійно-важливі якості особистості, цілісно-
мотиваційні орієнтації. 

Проблема розвитку професійних навичок програмування у студентів 
залишається актуальною. Саме в цьому напрямку і працюють викладачі 
предметно - циклової комісії спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» спеціалізації «Розробка програмного забезпечення» НКПК, в 
повсякденної практиці  досліджують  проблему «Розвиток у студентів 
професійних навичок програмування». 

Навчальними планами передбачено виконання курсового проекту, який є 
формою індивідуальної роботи студентів з фахових дисциплін: «Об'єктно - 
орієнтоване програмування», «Інструментальні засоби візуального 
програмування».  
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Метою розробки прикладних програм є закріплення, поглиблення та 
узагальнення знань, якими студент оволодів під час вивчення курсу, в набутті 
практичних навичок використання основ алгоритмізації та програмування на 
алгоритмічних мовах високого рівня з використанням принципів об’єктно-
орієнтованого візуального проектування та програмування, методики розробки 
програмних модулів та програмного забезпечення комп’ютерних систем. 

В ході роботи студенти розвивають свої професійні навички в 
програмуванні, створюють прикладні програми, які необхідні для навчання 
студентів технічних спеціальностей коледжу. І вже зі студентської лави 
створюють не абстрактне, а реальне програмне забезпечення, працюють 
безпосередньо з замовником програмного забезпечення. 

В ході реалізації поставленої задачі студенти  проходять всі етапи 
розробки програмного забезпечення: формування програмних вимог, розробка 
дизайну, конструювання програмного забезпечення, тестування ПЗ, 
оформлення технічної документації. 

Студенти одержують завдання на розробку прикладної програми В процесі 
роботи неодноразово зустрічаються з замовником, вносячи необхідні корективи 
в програмний продукт. 

Студенти навчаються контактувати з замовником прикладної програми, на 
практиці відпрацьовують навички міжособистісного спілкування, формування 
особистісних і ділових навичок ефективної роботи при взаємодії з 
замовниками, цей досвід  стане в нагоді  в подальшій професійній діяльності.  

Першим етапом роботи – є формулювання вимог до створюваної 
програми, це самостійний етап роботи.  

На цьому етапі роботи велику допомогу надають викладачі технічних 
спеціальностей, направляють студента, допомагають розібратися в тонкощах 
виконання необхідних розрахунків, дають необхідні консультації стосовно 
своєї спеціальності. Таким чином студент на першому етапі працює в тісному 
контакті з замовником програмного продукту. 

В результаті створюється модель системи, формулюються призначення та 
цілі її створення,  визначаються всі процеси, які повинна виконувати програма. 

Наступним етапом розробки прикладної програми є розроблення 
інтерфейсу, надається опис необхідних пунктів меню, майбутніх екранних 
форм та вказується, як буде організований перехід між ними,  визначає порядок 
обробки результатів. 

На етапі проектування визначається архітектурний стиль, структура 
програми, а також формат вхідних, вихідних даних.  

Співвідношення між блоками та частинами програми відображається за 
допомогою блок-схеми алгоритму вирішення задачі. Студент розробляє 
алгоритм програми, продумує послідовність дій, яку необхідно виконати для 
реалізації поставленої задачі, послідовно розкладає всю задачу на більш прості дії, 
тобто поділяє алгоритми на під алгоритми. 

Завершується проектування створенням математичного опису задачі. 
визначають процедури і функції, які потрібні для реалізації поставленої цілі, 
прописується програмний код. 
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Це основний етап роботи. Від того, наскільки глибоко студент володіє 
теоретичними та практичними знаннями, отриманими під час навчання, багато 
в чому залежить результат. Саме на цьому етапі розкриваються творчі здібності  
студента, який не просто виконує завдання, яке поставив  замовник, а й 
вдосконалюють його, вносять свою нотку. Саме в цьому і проявляється 
творчість. Студенти не обмежуються отриманими завданнями, самостійно 
шукають  нові шляхи в реалізації програмного забезпечення. Пропонують своє 
бачення реалізації окремих моментів прикладної програми, яка  розробляється.  

Студенти не просто створюють свою програму, вони стараються зробити її 
простою і доступною для розуміння користувача, створюють зручний 
інтерфейс.  

Результатом роботи студента є готовий програмний продукт. 
Студентом відділення програмування Карнутою Євгеном (група 5131) в 

рамках курсового проекту була створена прикладна  програма «Розрахунок 
виконавчих розмірів калібру - скоби». 

Робота програми починається з перевірки опорних знань студентів з  теми 
«Розрахунок для обчислення калібру - скоби для контролю вала» з дисципліни 
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Перевірка знань 

 
Наступний етап – виконання безпосередньо розрахунків виконавчих 

розмірів калібру – скоби (рис. 2) 
Карнута Євген при створенні прикладної програми «Розрахунок для 

обчислення калібру - скоби для контролю вала» удосконалив процес  введення 
вхідних даних, які  необхідні для розрахунку, запропонував автоматизоване 
введення даних, використовуючи довідкові таблиці, а для зручності роботи 
користувача в своїй програмі  реалізував сортування і фільтрацію даних, що 
значно полегшує роботу користувача, дані обираються з таблиць і автоматично 
вносяться у відповідні поля для розрахунку. Цим забезпечується зниження 
ймовірності помилки введених даних, підвищується точність розрахунків. 
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Для заповнення граничних відхилів виконавчих розмірів валу, які 
визначаються по ДСТУ JSO: 286 -2-2002, раніше використовувалися довідники, 
Євген Карнута в своїй прикладній програмі автоматизував цей процес, створив 
таблиці, які дозволяють автоматично вводити дані, вибравши необхідне 
простим кліком миші. (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Граничні відхили виконавчих розмірів 

 

 
Рис. 3. Таблиця граничних відхилів для вала 

 
Студент Карнута Євген передбачив у своїй програмі створення розділу 

«Довідка», за допомогою якого користувач може розібратися,  як користуватися 
програмою «Розрахунок для обчислення калібру - скоби для контролю вала», 
також передбачив можливість заповнення прогалини теоретичних знань, 
необхідних для виконання розрахунків (рис.4). 

Після виконання розрахунків програма дозволяє відобразити ескізи скоби, 
над якої проводилися розрахунки. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 7 



 Том 2. Выпуск 45                                                                                                                            Технические науки 

 
Рис. 4. Довідка – Теоретична  частина 

 
Результатом виконання програми є розрахунок граничних та виконавчих 

розмірів калібру скоби для контролю розміру валу (рис.5). 
 

 
Рис. 5.  Результат роботи програми 

 
Прикладна програма «Розрахунок для обчислення калібру - скоби для 

контролю вала», яка створена студентом в рамках курсового проекту,  буде 
використовуватися і викладачами, і студентами коледжу в навчальному процесі 
на практичних заняттях з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та 
технічні вимірювання». 

Використання цієї програми  дозволяє автоматизувати процес проведення 
розрахунків; дозволяє перевірити опорні знання студентів, скорочує час 
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проведення розрахунку в 5 разів, відсоток виникнення помилок зводить до нуля 
и наочно демонструє процес виконання розрахунку. 

Досвід роботи показує, що створені прикладні програми -  це перша 
самостійна наукова праця майбутнього програміста. При її виконанні студент 
поглиблює знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, 
засвоює методику експериментальних досліджень, оволодіває навичками 
співставлення результатів своїх досліджень із літературними даними, аналізу, 
узагальнення і літературного оформлення одержаних результатів з теми 
дослідження, набуває вміння вести науковий пошук, що розвиває в 
майбутнього спеціаліста творчий підхід до роботи.  
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Анотація. У роботі розглядається задача підвищення якості зображень 

через підсилення контрастності. Для цього використовують усереднення 
зображень шляхом їх нагромадження. Використання розробленого методу 
призводить до більш ефективного покращання візуальної якості та підвищення 
інформативності оброблюваних зображень. 

Ключові слова: обробка зображень, контраст, метод підсилення 
контрастів, якість зображення.  

Abstract. In this paper we describe the use of the task of improving image 
quality by amplifying the contrast. For this purpose, averaging images by their 
accumulation. Using the developed method leads to better improve visual quality and 
more informative processed images. 

Key words: image processing, contrast, method for amplification of contrasts, 
image quality. 

Вступ. Низький контраст є одним з найбільш розповсюджених недоліків 
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якості зображень. Тому актуальною є задача підвищення якості зображень 
через підсилення контрастності. Основними підходами тут є використання 
непрямих методів контрастування зображень, а також застосування методів 
безпосереднього визначення локальних контрастів. Поряд з задачами обробки 
зображень логічно постає питання критеріїв оцінки їх якості. В ході 
дослідження проаналізовано найбільш відомі методи оцінки якості зображення. 
Проте їх спільним недоліком є те, що параметри оцінки якості не визначаються 
з врахуванням статистичних оцінок зображення. 

Побудовано метод визначення комплексної оцінки якості зображення. 
Його особливість полягає в тому, що всі часткові оцінки комплексного 
критерію якості розглядаються з точки зору єдиної ймовірнісної моделі 
зображення [1].  

Основний текст. Однією з важливих задач підвищення ефективності 
машинного зору при технічній діагностиці є підсилення контрастності деталей 
стаціонарних сцен та зменшення рівня шумів. Для цього використовують 
усереднення зображень шляхом їх нагромадження. Однак практика 
використання описаних вище підходів для застосування при обробці 
телевізійних зображень в реальному часі ускладнена їх значними апаратурними 
затратами[2]. Тому важливим є розробка методу, який би забезпечував 
реалізацію описаного усереднення через нагромадження в масштабі реального 
часу, використовуючи при цьому простіші апаратні засоби [3]. 

Спотворення певних ділянок зображення зумовлює необхідність їх 
обробки з врахуванням особливостей локальних околів. Такий адаптивний 
підхід дає можливість виділити інформативні ділянки на зображенні та 
відповідно їх обробити. Викладеним вимогам відповідають розроблені у 
дисертації методи адаптивного перетворення локального контрасту. 

Основні кроки реалізації методів адаптивного перетворення локальних 
контрастів такі: 

Крок 1. Для кожного елемента зображення L i j( , )  знаходимо величину 
локального контрасту C i j( , )  у ковзному вікні W  з центром в елементі з 
координатами ( , )i j . 

Крок 2. Обчислюємо локальну статистику для поточного ковзного околу 
W . 

Крок 3. Підсилюємо локальний контраст C i j( , ) , використовуючи для 
цього нелінійні функції та враховуючи локальну статистику поточного 
ковзного околу W . 

Крок 4. Відновлюємо значення яскравості елемента L i j∗( , )  з підсиленим 
локальним контрастом. 

Кроки 1 – 4 виконуємо для кожного елемента зображення. 
Суть побудованого методу полягає в обчисленні усереднення L  як 

нагромадження певних приростів амплітуд відеосигналів для кожного елемента 
зображення кожного кадру. Процес нагромадження m відліків розбиваємо на 
два етапи – нагромадження n  і m n−  відліків. На першому етапі знаходимо 
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середнє значення L n  амплітуд відеосигналів з n  відліків як 

L
n

Ln
r

n
r= ∑

=

1
1 . 

Далі, починаючи з ( )n + 1 –го відліку, обчислюємо кумулятивну суму S  
різницевих значень Ln  та амплітуд поточних відліків Li  до i m=  включно: 

S L Ln i
i n

m
= −∑

= +
( )
1 . 

Після цього результат усереднення через нагромадження визначаємо за 
формулою 

L L S
m

L
m

L Lm n n n i
i n

m
= − = − −∑

= +

1
1
( ).

 
Метод забезпечує підвищену швидкодію і можливість реалізації в 

масштабі реального часу при обробці відеосигналу, що при класичному 
усередненні ускладнено. 

Висновки. 
В розробленому методі використовується статистичне визначення 

локальних контрастів, завдяки чому враховуються такі характеристики 
текстури як однорідність, шорсткість та зернистість. Тому цей метод 
рекомендується застосовувати щодо обробки складноструктурованих 
зображень, які містять дрібні деталі. 

Отже, розроблений у роботі метод дозволяє здійснювати адаптивний 
підхід щодо обробки зображень[4]. Використання цього підходу призводить до 
більш ефективного покращання візуальної якості та підвищення 
інформативності оброблюваних зображень. 

 
Литература: 
1. Калиниченко Ю.В. Локально – адаптивные методы повышения 

контрастности   изображений. Сборник научных трудов SWorld. –
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-316/informatics-
computer-science-and-automation-316/28229--138 

2. Воробель Р.А., Журавель І.М., Опир Н.В. Технологія покращання 
зображень, що базується на визначенні локальних контрастів // Фізичні методи 
та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. – 2000. – Вип. 5. – С. 121 
– 126. 

3. Калініченко Ю.В. Розтяг діапазону яскравостей елементів зображення як 
локально-адаптивний метод підвищення контрастності зображень / Ю. В. 
Калініченко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні 
аспекти становлення: матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції 
(м. Тернопіль, 1 грудня 2016р.). – [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy01-12-2016 

4. Калиниченко Ю. В. Адаптивные методы контроля усиления контраста / 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 11 



 Том 2. Выпуск 45                                                                                                                            Технические науки 

Ю. В. Калиниченко // «Перспективы развития современной науки» (г. Львов, 
02-03 декабря 2016 г.). — Херсон: Издательский дом "Гельветика", 2016. 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Руденко М.А. 
Рецензент: д.т.н., проф., Коробецький Ю.П. 

Стаття відправлена: 1.12.2016 р. 
© Калініченко Ю.В. 

 
ЦИТ: 416-036  
DOI: 10.21893/2410-6720-2016-45-1-036 
УДК 621.396.946 

Лагунов А.Ю., Поздеев В.А., Терёхин В.Д. 
РАСЧЕТ НАГРУЗКИ НА ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ АВТОНОМНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова,  
Архангельск, Набережная Северной Двины 17, 163002 

Lagunov A.J., Pozdeev V.A., Terehin V.D. 
CALCULATION OF LOAD ON PLATFORM PROTOTYPE AUTONOMOUS 

SATELLITE COMMUNICATIONS TO WORK IN THE FAR NORTH 
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov  

Severnaya Dvina Emb. 17, Arkhangelsk, Russia, 163002 
 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы расчёта нагрузки на 
опытный образец автономной платформы спутниковой связи для работы в 
условиях Крайнего Севера. 

Ключевые слова: нагрузка, автономная платформа, спутниковая связь.  
Annotation. The paper deals with the calculation of the load on the questions 

prototype autonomous satellite communications platform to work in the Far North. 
Keywords: load, standalone platform, satellite communications. 
Вступление 
В работе [1] нами были рассмотрены общие вопросы разработки опытного 

образца автономной платформы спутниковой связи для работы в условиях 
Крайнего Севера. Для создания платформы необходимы более детальные 
расчеты отдельных элементов платформы. 

Основной текст 
1.Расчет ветровой нагрузки на спутниковую антенну 1,8 м Prodelin 
Динамическое давление ветра на поверхность: 

2

2
f

g
ρυ

=                                                            (1) 

где  = 1,395 кг/м3 – плотность воздуха при нормальном атмосферном давлении 
1 атм. и температуре -20 С. 

g = 9,81 м/c2 – ускорение свободного падения. 
ν - скорость ветра, воздействующая на поверхность (для IV–го ветрового 

района на высоте 10 метров = 30 м/с), 
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Получаем f = 64 кгс/м2. 
Максимальная полная ветровая нагрузка на наветренную максимальную 

поверхность S: 

maxW f Snc=                                                (2) 
где  c = 1,2 – аэродинамический коэффициент поверхности; 

n = 1,5 – коэффициент учитывающий динамическую составляющую 
ветровой нагрузки. 

Тогда, подставив числовые данные, получим значение максимальной 
полной ветровой нагрузки для максимальной наветренной поверхности  

При S = 2,55 м2 значение нагрузки равно Wmax = 294 кгс. 
Коэффициент запаса устойчивости: 

1

2

Mk
M

=
                                                      (3) 

где M1 – момент, удерживающий антенну. Равен весу фундамента + вес 
антенны, умноженные на плечо удержания. 

M2 – момент, опрокидывающий антенну: 

2 maxM W H=   
                                             (4) 

H – высота антенны от центра места приложения ветровой нагрузки до 
заделки. 

При M1 = 1248 Н⋅м получаем М2 = 353 Н⋅м, тогда k = 3,3 ≥ 1,4. 
Расчетный коэффициент запаса устойчивости выше допустимого. 

Конструкция должна выдерживать нагрузки при скорости ветра 30 м/с. 
2.Расчет выдвижных опор по изгибающим моментам в вертикальной 

плоскости 
Тип нагрузки – Сила в вертикальной плоскости [2], величина – 10000 Н, 

вектор X – 9973,843 Н, вектор Y – 0 Н, вектор Z – 722,805 Н. 
Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты расчетов изгибающих моментов в вертикальной плоскости 

Имя зависимости 
Сила реакции Реактивный момент 

Величина   Компонент(X,Y,Z) Величина Компонент 
(X,Y,Z) 

Зависимость 
фиксации:1 2746,95 Н 

-2735,88 Н 
563,361 Н⋅м 

-1,57667 Н⋅м 
0 Н 563,359 Н⋅м 

-246,449 Н 0 Н м 

Зависимость 
фиксации:2 7261,93 Н 

-7245,7 Н 
1764,19 Н⋅м 

-1,55753 Н⋅м 
0 Н -1764,19 Н⋅м 

-485,293 Н 0 Н м 
 

Визуальные представления действия изгибающих моментов представлены 
на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Визуализация смещения. 

 

 
Рис. 2. Визуализация коэффициента запаса прочности. 

 
Смещение при расчетных нагрузках в рамках допустимого. Коэффициент 

запаса прочности выше допустимого. Конструкторский элемент пригоден для 
эксплуатации. 

3.Расчёт элементов платформы на изгибающие моменты в 
горизонтальной плоскости 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 14 



 Том 2. Выпуск 45                                                                                                                            Технические науки 

Тип нагрузки – Момент в горизонтальной плоскости. 
Величина – 640000,0 Н мм, угол плоскости – 255°, угол в плоскости – 90°, 

Mx – -165644,2 Н⋅мм, My – -618192,5 Н⋅мм, Mz – 0,0 Н⋅мм. 
Смещение – 1150,4 мм. 
Визуальные представления действия изгибающих моментов представлены 

на рисунке 3. 

 
Рис.3. Визуализация смещения 

 
Деформация элементов конструкции не превышает допустимых значений. 

Имеется запас прочности. Конструкция пригодна для эксплуатации. 
Заключение и выводы 
Были рассмотрены следующие вопросы: расчет ветровой нагрузки на 

спутниковую антенну 1,8 м Prodelin, расчет выдвижных опор по изгибающим 
моментам в вертикальной плоскости, расчёт элементов платформы на 
изгибающие моменты в горизонтальной плоскости. 
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Были получены следующие результаты: 
Расчетный коэффициент запаса устойчивости крепления антенны выше 

допустимого. Конструкция должна выдерживать нагрузки при скорости ветра 
30 м/с. Смещение контейнера при расчетных нагрузках в рамках допустимого. 
Коэффициент запаса прочности выдвижных опор выше допустимого. 
Деформация элементов конструкции платформы не превышает допустимых 
значений. Имеется запас прочности. Конструкция пригодна для эксплуатации. 
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COMMUNICATIONS PLATFORM FOR WORK IN THE FAR NORTH 
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov  

Severnaya Dvina Emb. 17, Arkhangelsk, Russia, 163002 
 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы расчёта 
энергоэффективности опытного образца автономной платформы 
спутниковой связи для работы в условиях Крайнего Севера. 

Ключевые слова: энергоэффективность, автономная платформа, 
спутниковая связь.  

Annotation. The paper deals with the calculation of the energy efficiency 
prototype autonomous satellite communications platform to work in the Far North. 
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Keywords: energy efficiency, an autonomous platform, satellite 
communications. 

Вступление 
В работе [1] нами были рассмотрены общие вопросы разработки опытного 

образца автономной платформы спутниковой связи для работы в условиях 
Крайнего Севера. Для создания платформы необходимы более детальные 
расчеты отдельных элементов платформы. 

Основной текст 
Выполним расчет энергоэффективности системы 
Список всех потребителей системы и их энергетические характеристики 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Оборудование и его энергетические характеристики 

№ Наименование 
Пиковая 

потребляемая 
мощность, Вт 

Месячное 
потребление, Вт 

Кол-
во, шт. 

1 Роутер Mikrotik RB951G-2HnD 12 5 040 1 
2 IP камера Apix - Bullet / E2 36 7,2 20 736 4 
3 LTV-NVR-0840, 8-канальный IP-

видеорегистратор 
20 14 400 1 

4 Модем iDirect X3 и вся система 
связи 

80 57600 1 

6 Система отопления/вентиляции 
термошкафа (аккумуляторная 
секция) 

20 10 080 1 

7 Система отопления/вентиляции 
термошкафа (аккумуляторная 
секция) 

10 5 040 1 

8 Инвертор МАП SIN Энергия Pro 
24В 

14,4 10 368 1 

9 Система мониторинга 10 7 200 1 
10 Метеостанция Oregon Scientific 

WMR 200 
2 1 440 1 

Суммарная потребляемая мощность, Вт: 217,8 149 184  
 
Таким образом пиковое месячное потребление системы составляет: 

149184 Вт. Для расчета энерговыработки системы, были рассчитаны часовая и 
суточная выработка для двух допустимых точек установки системы. С 
умеренно арктическим и арктическим климатом. 

1. Архангельск (Координаты 64° 33′ 0″ N, 40° 32′ 0″ E) 
2. Малые Кармакулы, на о. Южный Архипелага Новая земля (72°23′00″ с. ш. 

52°24′00″ в. д.) 
Произведём сравнительный расчет по выработке электроэнергии для двух 

точек исходя из среднемесячных данных. Расчет месячной выработки 
солнечными батареями производился по следующей формуле: 

pW k W E= ∗ ∗                                                   (1) 
где k – это поправочные коэффициенты для летнего и зимнего периода, 0,5 и 
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0,7 соответственно, 
Wp – мощность одной панели, 
E – значение солнечной инсоляции для текущего месяца. 
Для каждого месяца был сделан расчет по выработке одной панелью, 

согласно данным, полученным в открытых источниках по солнечной инсоляции 
для данной точки. Затем значение выработки были умножены на количество 
панелей в системе. Данный расчет является достаточно грубым, но позволяет 
увидеть примерную картину выработки по солнечным батареям. 

Для расчета выработки ветрогенераторов, использовались данные по 
выработке данной модели ветрогенератора в зависимости от скорости ветра, 
предоставленной производителем (Рис.1.) [2]: 

 
Рис. 1. Выработка электроэнергии ветрогенератором МАГЛЕВ 

 
Данные из таблицы были интерполированы и получены среднемесячные 

значения выработки для каждого ветрогенератора в зависимости от 
среднемесячных показателей скорости ветра для заданной точки [3]. В 
дальнейшем данные были умножены на количество ветрогенераторов и 
получены суммарные максимальные данные по выработке ветрогенераторами 
для заданного месяца. 

Далее согласно таблице 2 было получены данные по максимальной 
выработке системы. Сделан расчет, демонстрирующий разницу между 
выработкой и потреблением для двух случаев. 

В первом случае расчет по выработке брался с коэффициентом 0,5 
(наихудший вариант). Для него также сделан расчет по разнице между 
выработкой и потреблением для каждого из 4 режимов работы. 
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Во втором случае были взяты максимальные значения выработки и 
потребления, чтобы продемонстрировать крайний вариант. 

Результаты основаны на среднемесячных показателях погоды в данных 
точках [3]. Исходя из этого? для Архангельска выработка электроэнергии 
ветрогенераторами равна 0 Вт/ч, т.к. среднемесячная сила ветра меньше силы 
ветра для страгивания (4 м/с). На практике, ветрогенератор вырабатывает 
энергию. Выборка по результатам наших экспериментов в районе острова 
Соломбала мала. Необходимо продолжить тестирование в г. Архангельске в 
других точках. Для точки в Малых Кармакулах, отрицательные показатели 
выработки/потребления получены только в зимний период, когда 
среднемесячная сила ветра далека от максимальной среднестатистической. 

Для расчетов учитывается ситуация, при которой все потребители 
работают в полную мощность. Выработка энергии представлена в 2 вариантах, 
полная выработка и выработка на уровне 70%, расчет работы системы в 
различных режимах произведен с коэффициентом выработки 0,7.  

Также не учтено, что система имеет аккумуляторный буфер в составе 8 
АКБ. При максимальном заряде и полностью автономной работе, систему в 
максимальном режиме они смогут обеспечить в течении 61 часа. 

По таблице видно, что самыми тяжелыми периодом для работы системы 
будут весенне-летние месяцы. В расчетах не учитывается вариант, что система 
отопления и вентиляции не будет работать постоянно, соответственно реальное 
потребление снизится. К тому же, в режиме ожидания система система 
потребляет меньше энергии, чем в предельных режимах. 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены вопросы энергоэффективности системы в различных 

режимах в двух точках: г.Архангельск и д.Малые Кармакулы. 
Были получено, что система сможет работать автономно даже при условии 

полного разряда и отсутствия выработки, система не допустит полной своей 
остановки, оператор получит сообщение системы. В режиме ожидания система 
будет находится до возможности возобновления работы 61 час. 
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Анотація. В даній статті розглянуто інноваційні системи комп’ютерного 

управління готельними номера за принципом розумного будинку – «Smart 
House» , приведено приклади систем, що вже використовуються за кордоном.  
Проаналізовано позитивний вплив впровадження даної інновації в готелі, що 
будуються. Приведені переваги управління як з точки зору менеджменту 
готелю, так і з якості надання послуг для постояльців. 

Ключові слова: Smart Control, інновація, модернізація технологій, 
автоматизація, економія ресурсів, гостинність. 

Abstract. In this article the innovative computer control system of hotel rooms 
on the principle of smart home - «Smart House», brought examples of systems that 
are used abroad. Analyzes the positive impact of the introduction of innovations in 
hotel under construction. Management brought benefits in terms of hotel 
management and provision of quality services for guests. 

Keywords: Smart Control, innovation, technology modernization, automation, 
saving resources, hospitality. 

За останні роки у світовій та вітчизняній індустрії гостинності виразно 
намітилася тенденція до іміджевої частини. Сьогодні в позиціонуванні готелю 
на перший план висуваються вже не такі суто матеріальні чинники як ціна або 
інтер'єр номерів, а міжособистісні характеристики - рівень сервісу, 
індивідуальний підхід до клієнта, інновації в управлінні засобом розміщення, 
максимальний комфорт і зручність гостя. Успішність і ефективність готельного 
бізнесу безпосередньо залежить від IT–технологій, які використовуються. 

Модернізація технологій в готельному господарстві дає позитивні 
результати – раціональне використання часу та енергії, що безпосередньо 
впливає на збереження коштів готелів. Одним з важливих шляхів 
раціонального використання енергоресурсів є впровадження інноваційних 
технологій. 

Дослідженню інноваційних систем у сфері гостинності присвячені праці 
таких науковців як: Мальської М.П., Пандяка І.Г., Вдовина В.М., Морозова 
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М.А., Басюк Д.І, Роглєва X.Р. та ін. 
Метою дослідження є система «Smart House» для управління засобом 

розміщення та готельними номерами. Smart Control забезпечує додатковий 
комфорт проживання, дозволяє скоротити витрати на ремонтні роботи і 
підвищити рентабельність експлуатації у готелі [2]. 

Автоматизація готелю – це спосіб зберегти гроші та ресурси за рахунок 
автоматичного виконання більшості рутинних процесів, який забезпечує 
швидше повернення витрат на встановлення централізованого управління. 
Стандартизована система також здатна забезпечити максимальне скорочення 
витрат при будівництві завдяки усуненню практично всіх пристроїв 
низьковольтної напруги. 

Автоматизована система управління готелем повинна відповідати як 
міжнародним стандартам організації ISO в рамках стандарту ISO 16484, так і 
вітчизняним. Однією з найважливіших складових є комплекс керування і 
моніторингу інженерних систем будівлі і номерів, який будується за 
принципом «інтелектуальної будівлі». Завдання, які вирішує автоматика у 
готелі, традиційні для подібних систем: це централізований моніторинг і 
управління кліматичним обладнанням, систем енергозабезпечення, освітлення, 
вертикальними комунікаціями. Автоматика здійснює енергоаудит і грамотну 
взаємодію інженерних систем при форс-мажорних ситуаціях 

Зарубіжна статистика, де інтелектуальні системи типу «Smart House» вже 
давно повсякденна реальність, свідчить про вигоду інвестицій та їх швидке 
повернення. Власник готельного комплексу отримує зниження: 
експлуатаційних витрат - на 30%; платежів за електроенергію - до 30%; 
платежів за воду - до 41%; платежів за тепло - до 50%; викидів СО2 - на 30%; 
пільг по страхуванню ризиків - до 60 % [4]. 

Першим готелем, який використав смартфон для перебування та 
управління номером є «The Upper House» у Гонконзі. Тут немає ключів і 
номерів на дверях, тільки iPhone. Кожному гостю видається телефон від Apple з 
технологією розпізнавання, за допомогою якого гість може потрапити у свій 
номер. З iPhone можна подзвонити консьєржу, вийти в Інтернет і проглянути 
заздалегідь завантажену туристичну інформацію.  

Така інновація не лише полегшує життя працівникам засобу розміщення, а 
й збільшує кількість потенційних гостей готелю.  

Системи автоматизації «Smart House» включає в себе наступні функції 
управління: 

 управління освітленням; 
 управління водопостачанням; 
 клімат -контроль; 
 управління аудіо -відео потоками; 
 управління контролем доступу; 
 відеоконтроль; 
 контроль проникнення. 

Система «Smart House» будується за принципом розподіленого інтелекту. 
Периферійне обладнання розмішується в номерах та інших приміщеннях 
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готелю і повністю забезпечує життєдіяльність окремого номеру навіть при 
втраті зв'язку з центральним консолем. Його завдання - контроль доступу, 
управління живленням, створення комфортного мікроклімату, управління 
освітленням і занавісами, аварійна сигналізація при виникненні аварійних 
ситуацій, виклик обслуговуючого персоналу, подача сигналів тривоги тощо. 
Центром системи є комп'ютер адміністратора. Зв'язок між периферійним і 
центральним устаткуванням здійснюється по комп'ютерних мережах або по 
інсталяційній шині.  

Додаток для мобільних телефонів забезпечує гостям доступ до елементів 
управління номера через смартфони. При поселенні у готель гість скачує 
спеціально розроблений додаток на свій телефон, підтверджує своє проживання 
у відповідному засобі розміщення та починає користуватись «розумною» 
системою.  

Розглянемо функції та можливості системи «Smart House» більш детально 
[3]: 

1. Управління світлом в готелі можливе з будь-якого зручного пристрою 
(настінний вимикач/сенсорна панель/комп'ютер/пульт дистанційного 
керування) дозволить регулювати освітлення (яскравість і кількість світла) 
залежно від погоди або для створення певної обстановки у різних приміщеннях 
номеру. Гості зможуть регулювати освітлення за допомогою смартфону в 
залежності від їх побажань і настроїв. Також можна використати спеціальні 
настроєні режими в усі кімнати номеру. Електрика у номері подається тільки 
тоді коли присутні гості, що дозволяє суттєво економити електроенергію. 

Завдяки системі «Smart House» можливе управління групами і 
зонами освітлення, регулювання яскравості освітлення на стелі, зміні 
світлового настрою приміщення натисненням однієї клавіші. Можливо 
відключення другорядних електричних груп при перевищенні певного рівня 
споживання електроенергії. 

2. У системі «Smart House» легкодоступною є зміна клімату в різних 
приміщеннях готелю – вентиляція, кондиціювання, опалення – за допомогою 
комп'ютера, з центральної сенсорної панелі або через дистанційне керування 
(по телефону або СМС, через Інтернет). Можна обрати один з потрібних 
режимів зима-літо-осінь-весна для приміщення номеру. 

3. Функція SOS в системі «Smart House» (пожежний контроль, контроль 
стану інженерного обладнання, контроль над витоками води та газу) проводить 
постійний моніторинг стану датчиків з сенсорних панелей або з комп'ютера. У 
режимі пожежогасіння відбувається відключення енергоспоживачів. У разі 
необхідності, система викликає фахівця служби експлуатації, і проводить 
заходи для забезпечення безпеки гостей готелю. У режимі сигналізації 
включається освітлення всього готелю. 

4. «Smart House» становить у готелі охоронну сигналізацію, яка буде 
проводити віддалене відеоспостереження за його станом через мобільний 
телефон. Готельні номери обладнуються датчиками руху та відкривання 
дверей. Коли гість виходить та здає ключ, на екрані, встановленому в чергового 
адміністратора, відображується стан номера (вільний/зайнятий). При 
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несанкціонованому проникненні на тому ж екрані графічно буде показане місце 
проникнення (з точністю до номера). Відображення стану номерів також є 
зручним при прибиранні номерів. 

Система «Smart House» містить в собі концепцію енергозбереження. У 
табл. 1 розглянемо обладнання та їх можливості збереження енергії при 
автоматизації готелю. 

Таблиця 1  
Обладнання кероване системою «Smart House» 

Обладнання Стратегія 
Опалення, вентиляція, 

кондиціонування 
Установка фонової температури, якщо номер не здається чи гість 
відсутній у номері. Величина фонової температури залежить від 
допустимого часу досягнення комфортної температури і може 

реалізуватися за допомогою декількох сценаріїв. 
Освітлення Світло вимикається, якщо гість або обслуговуючий персонал 

залишають номер. 
Телевізор Телевізор вимкнений, якщо номер не зданий. Перешкоджає 

використанню телевізора персоналом готелю. 
Штори Автоматичне закриття штор для запобігання теплообміну з 

зовнішнім атмосферою; відкриття штор, якщо такий обмін 
бажаний, і коли номер не зайнятий. 

Загальне 
енергоспоживання 

Короткочасне зменшення електроспоживання при досягненні 
пікового значення електроспоживання.  

 
З таблиці бачимо, що встановлення системи «Smart House» значно 

скорочує енергоспоживання у номері та у готелі вцілому.  
Дослідимо найпопулярніші системи автоматизації готелів, для цього 

проведемо порівняння різних систем типу «Smart House» (табл. 2). 
Таблиця 2  

Переваги системи «Smart House» 
Система Переваги 

Smart-Bus 

 

- розподілений інтелект, відсутність центрального 
процесора; 
- унікальний пристрій, що дозволяє керувати світлом, 
кліматом, системою безпеки, музикою, аудіо- та відео 
обладнанням; 
- сенсор руху 360 градусів, який може працювати на 
світло, клімат і систему безпеки. Сенсор освітленості 
економить електроенергію; 
- спеціально розроблені додатки системи для 
використання на смартфон, планшет чи ноутбук. 

Crestron 

 

- об'єднання роботи різних систем в єдине ціле з 
можливістю реалізації різних сценаріїв і режимів; 
- різні види інтерфейсу, які можна налаштувати під 
певного гостя; 
- можливість плавного розширення системи та 
переконфігурації при збільшенні або зміну списку 
завдань; 
- велика номенклатура обладнання, що дозволяє 
підібрати оптимальну конфігурацію системи; 
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- наявність великої кількості шлюзів, драйверів, модулів 
управління, що дає можливість управляти будь-яким 
практичним периферійним обладнанням сторонніх 
виробників. 

Legrand 

 

- продумана зручність управління системою; 
- система централізованого управління всіма система 
будинку: освітленням, шторами, кондиціонерами, теплою 
підлогою, батареями опалення, водо - та газопостачанням 
(нейтралізація протікання води і витік газу, мультимедіа, 
домофония, відеоспостереження; 
- великий вибір дизайнерських рішень і колірних гам 
розеток і вимикачів для системи; 
- за рахунок застосування власних розробок і технологій, 
вартість системи «My Home Legrand» дешевше на 35% 
від інших виробників; 
- керування системою можна проводити через смартфон, 
ноутбук чи планшет. 

Inels 

 

- дозволяє управляти не тільки освітленням, 
кондиціонерами або доступом в номер, але також 
аудіосистемою і телевізором завдяки центральній 
сенсорній панелі; 
- шинна система з витими парами, яку можна 
розширювати з побажаннями замовника; 
- дистанційне керування за допомогою ПК, смартфонів і 
планшетів; 
- екологічність та енергозбереження; 
- управління і контроль на екрані телевізора; 
- імітація присутності. 

Domintell 

 

- чудовий дизайн (кнопкові вимикачі, дисплеї і пульти 
дистанційного управління); 
- легкість установки та експлуатації; 
- доступна ціна. 

Amx 

 

- дозволяє управляти системами автоматизації будівлі, 
розподілом аудіо - і відеосигналів, освітленням, 
обладнанням конференц-залів і переговорних кімнат, 
інженерними системами; 
- доступ до системи управління здійснюється через 
смартфон, планшет чи ноутбук. 

 
Вибір функціональних можливостей автоматизованого управління готелем 

за допомогою системи «Smart House» визначається потребами та бюджетом. 
Тобто в конкретному готелі може бути встановлена певна кількість модулів, а 
не вся система повністю. 

Необхідність економити ресурси і мінімізувати витрати на утримання 
готельних підприємств формує однозначну перспективу: прогресивні 
інтелектуальні будівельні технології в Україні є актуальними та необхідними.  

Встановлення системи «Smart House» має безліч переваг: спрощує 
управління готелем до мінімуму, щоб власники і керівники могли зосередитися 
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в своїй роботі на більш важливих речах; забезпечує економію електроенергії, 
комфортніші умови проживання та безпеку всіх постояльців готелю; допомагає 
виявляти всі неполадки і небезпечні ситуації на початкових стадіях, що 
дозволяє уникнути довгострокового і дорогого ремонту. 

Для більш детальної оцінки ринку IT-технологій у світі слід зробити 
порівняльний аналіз найпопулярніших систем автоматизації різних виробників 
(табл.2). 

Отже, вітчизняній індустрії гостинності необхідно розглянути можливість 
впровадження даної системи (або комплекту систем) для оптимізації процесом 
управління номерного фонду з метою поліпшення конкурентоспроможності на 
ринку готельних послуг. 
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Анотація. Стаття присвячена темі впровадження інноваційних 
технологій у навчально-виховний процес, шляхом реалізації розвивального 
навчання на заняттях з дисципліни «Інформаційна система 1С:Підприємство 
8.2», що дає змогу готувати конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем 
кваліфікації, які відповідають вимогам сучасного виробництва, з творчим 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 26 



 Том 2. Выпуск 45                                                                                                                            Технические науки 

мисленням та прагненням до постійного професійного вдосконалення. Всім 
відомо, що освіта має бути зорієнтована на забезпечення самовизначення 
особистості, створення умов для самореалізації. Тому важливою науково-
педагогічною проблемою є розробка інноваційних технологій в освіті, перевірка 
їх ефективності, виявлення й аналіз педагогічних закономірностей. 

Ключові слова: інноваційні технології в навчанні, 1С:Підприємство 8.2, 
розвивальне навчання, прикладне рішення, рівень розпізнавання, рівень 
відтворення, рівень розуміння, конфігурування, адміністрування.  

Annotation: The article deals with the application of the information 
technologies at the teaching and educational process, by means of realization of the 
developing training at the “Information System 1S: Enterprise 8.2” study. It gets the 
opportunity to train competitive specialists with the high level qualification which 
supply demands of the modern production with the creative mode of thinking and 
striving for instant professional improvement. It is known that the education must be 
oriented to provide the personality’s self-determination, to create conditions of self-
actualization. That’s why the research and educational problem is the innovative 
activity in education, controlling of its efficiency, showing and analyzing of the 
pedagogical rules. 

Key words: information technologies in education, 1S: Enterprise 8.2, 
developing training, applied decision, the level of identification, the level of 
recreation, the level of understanding, configurating, administrating. 

З метою формування висококваліфікованого фахівця продовжується 
розробка та реалізація нових методів, форм і засобів організації навчального 
процесу, які б повною мірою відображали сутність і зміст навчання. Таким 
чином, питання вдосконалення й урізноманітнення навчального процесу 
ставляться не лише перед студентами, але й, насамперед, перед викладачами. 
Викладачі ХХІ століття, окрім досконалого володіння предметом, одночасно з 
традиційними методиками мають постійно добирати і впроваджувати у 
практику нові цікаві й ефективні методики проведення сучасного заняття, що 
безперечно активізується за допомогою інноваційних методів і технічних 
засобів навчання. 

Актуальність дослідження пов’язана з важливістю використання новітніх 
засобів навчання як інноваційної педагогічної технології у процесі підготовки 
майбутніх спеціалістів, що є закономірним явищем, зумовленим тими 
унікальними дидактичними можливостями, які допомагають реалізувати 
принципово нові форми та методи навчання. 

Серед великого числа новацій, що захльостують сьогодні навчальні 
заклади, розвивальне навчання займає досить стабільне положення і стоїть на 
одному з перших місць по значимості і має  велике  значення  в  підвищенні 
якості освіти.    Разом з тим, теорія і технологія розвиваючого навчання далекі 
від завершення.  

З терміном «розвивальне навчання» ми не пов'язуємо ніяких конкретних 
систем навчання і розуміємо його як навчальний процес, в якому, поряд з 
передачею конкретних знань, приділяється належна увага процесу 
інтелектуального розвитку людини, спрямована на формування його знань у  
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вигляді  добре  організованої  системи,  на  відпрацювання когнітивних 
структур і операцій в рамках цієї системи.  

Розробка розвивальних технологій навчання вимагає перш за все відповіді 
на два питання: 

Яка та система, яка повинна бути «побудована» в процесі навчання?  
Як має вестися саме «будівництво»? 
Відповіді  на  перше  питання  складають  структурні  основи 

розвивального навчання і в кінцевому підсумку  зводяться  до  побудови  
якоїсь,  будемо  називати її раціональною, моделі інтелекту. Вони визначають 
цілі, кінцевий образ того, що має бути створений. Відповіді на друге питання  -  
технологічні  основи  розвивального  навчання,  що  визначають  те, як повинен 
бути організований навчальний процес для найбільш ефективного отримання 
потрібного результату.  

Сучасний рівень розвитку засобів обчислювальної техніки і рівень 
розвитку інформаційних технологій, що використовуються при веденні 
бухгалтерського обліку, значно розширив сферу її використання у всіх галузях 
народного господарства. У зв'язку з цим висуваються нові вимоги до 
підготовки фахівця з впровадження інформаційних технологій для обробки 
економічної інформації. У процесі навчання студента у вищому навчальному 
закладі необхідно не тільки сформувати в нього навички розв'язання 
економічних задач з використанням уже готових пакетів прикладних програм, 
але і навчити розробляти власні. Для досягнення цієї мети необхідна 
активізація навчальної діяльності студента. Одним їх основних її напрямків є 
впровадження такої технологія навчання, основу якої складають активні форми 
навчання студента. Згідно цієї технології весь цикл навчання можна розглядати 
як єдину систему, в якій послідовно побудовані цілі кожного рівня пізнання з 
урахуванням їх значущості і часу існування в моделі підготовки фахівця. До 
них можна віднести: 

– набуття студентом навичок роботи з певним програмним продуктом на 
основі раніше вивченої предметної області – рівень розпізнавання; 

– підготовки фахівця, здатного під керівництвом викладача створювати 
свій програмний продукт– рівень відтворення; 

– підготовки фахівця, здатного самостійно розробляти створювати свій 
програмний продукт – рівень розуміння; 

– виконання курсового і дипломного проектування – рівень творчості. 
Для реалізації такої технології розвивального навчання добре підходить 

інформаційна система «1С: Підприємство 8.2», яка є універсальною системою 
автоматизації діяльності підприємства. Вона включає технологічну платформу і 
прикладні рішення, розроблені на її основі. В даний час потрібні фахівці, здатні 
розробляти саме такі прикладні рішення – конфігурації для організації роботи 
підприємств, що займаються різними видами діяльності. Розробка прикладного 
рішення проводиться в спеціальному режимі запуску «Конфігуратор». У 
даному режимі розробник визначає загальну архітектуру прикладного рішення і 
структуру даних, створює макети і екранні форми, з допомогою вбудованого 
мови в модулях об'єктів задає алгоритми поведінки об'єктів. Другим 
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призначенням цього режиму є адміністрування, яке включає в себе ведення 
списку користувачів, налаштування прав доступу, резервне копіювання 
інформаційної бази, моніторинг системних подій (журнал реєстрації 
налаштовується в конфігураторі; проглядається як у конфігураторі, так і в 
підприємстві) і виконання інших дій для підтримки працездатності системи. 

Для студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Економіка 
підприємства», «Комерційна діяльність» в Новокаховському політехнічному 
коледжі Одеського національного політехнічного університету реалізований 
саме такий підхід до вивчення  інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2».  

Слід зазначити, що студенти вивчають  дисципліни «Бухгалтерський 
облік», «Фінансовий облік». Тому вони в повній мірі володіють предметною 
областю.  

В ході вивчення першої дисципліни студенти розглядають теорію 
бухгалтерського обліку та основи його організації за основними його 
ділянками. В ході вивчення другої дисципліни студенти розглядають облік 
активів і пасивів підприємства, оформлення, реєстрацію, безперервне і 
взаємопов'язане відображення господарських операцій на рахунках та 
облікових регістрах, складання фінансової звітності, збір і систематизацію 
інформації для зовнішніх і внутрішніх користувачів. При проходженні курсу 
«Інформаційна система 1С: Підприємство 8.2» студенти освоюють роботу з 
системою «1С: Підприємство 8.2» з точки зору (користувача), бухгалтера. 

Тобто основний акцент робиться на розгляд основних об'єктів програми, їх 
властивостей і взаємозв'язку, а також технології обробки облікової інформації. 

Рівні відтворення і розуміння реалізовані при вивченні дисципліни 
«Інформаційна система 1С: Підприємство 8.2». Дана дисципліна передбачає 
вивчення інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2» з точки зору її 
конфігурування та адміністрування. У ході її вивчення студенти покликані 
навчитися реалізовувати всі етапи життєвого циклу інформаційної системи: від 
постановки завдання до введення в експлуатацію створеної інформаційної 
системи, при цьому забезпечуючи супровід і розвиток. Викладання дисципліни 
включає в себе лекції та практичні заняття. Лекції проводять з використанням 
мультимедійного пристрою, що дозволяє зробити розглянутий матеріал досить 
наочним. Крім того, схеми і таблиці, що розглядаються на лекції, попередньо 
роздаються студентам в друкованому та електронному вигляді. Це дає 
можливість заощадити час проведення лекції.  

Для проведення практичних занять, на які відводиться невелика кількість 
годин, підготовлений практикум, який містить детальну довідкову інформацію 
по кожній темі, і список завдань. Причому, все це проілюстровано великою 
кількістю рисунків. Кожна практична робота, присвячена вивченню якого-
небудь об'єкта системи (довідник, документ, регістри та інші) і його 
властивостей. Всі завдання всіх робіт взаємопов'язані, тобто при виконанні 
кожного наступного завдання використовується раніше зроблена робота. Якщо 
студент не встигає з якої-небудь причини виконати завдання на занятті, він 
повинен виконати його в обладнаної аудиторії  самостійної роботи студентів і 
відзвітувати перед викладачем про виконання завдання. 
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Висновки. В сучасних умовах зростає необхідність власників 
(керівництва) підприємства мати у своєму розпорядженні необхідну 
інформацію з метою використання її для управління. Саме тому на ринку праці 
значно зростає попит на компетентних фахівців, які мають ґрунтовні знання з 
обліку, аудиту, фінансової звітності, контролю тощо. 

Для підготовки таких фахівців недостатньо використовувати традиційні 
методи та підходи організації навчально-виховного процесу. Сьогодні значну 
увагу потрібно приділяти доцільному підбору викладачем сукупності методів 
інтерактивного та розвивального навчання, які є особливо корисними, 
ефективними та доцільними у процесі викладання спеціальних економічних 
дисциплін. 

 Таким чином, одним із напрямів модернізації системи навчання є 
удосконалення методів та форм навчання. Всім відомо, що освіта має бути 
зорієнтована на забезпечення самовизначення особистості, створення умов для 
самореалізації. Тому важливою науково-педагогічною проблемою є розробка 
інноваційних технологій в освіті, перевірка їх ефективності, виявлення й аналіз 
педагогічних закономірностей. 

Підхід та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний 
процес дає змогу готувати конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем 
кваліфікації, який відповідає вимогам сучасного виробництва, з творчим 
мисленням та прагненням до постійного професійного вдосконалення. Заняття, 
які побудовані на застосуванні інтерактивних та розвивальних методів, є для 
студента цікавішими, спонукають їх до активної взаємодії у групі, розвивають 
творче мислення та формують мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої 
професійної діяльності у студента. 

Реалізація усіх рівнів освітньої технології дозволяє проводити підготовку 
студентів, пов'язану з вивченням системи «1С: Підприємство 8.2» на досить 
високому рівні. Це дає можливість готувати студентів до ефективного 
використання у своїй роботі всього спектру можливостей найбільш поширених 
програм автоматизації сімейства 1С та дає розуміння реалізованого 
функціоналу, методичних принципів побудови і технології функціонування 
прикладного рішення, а також уміння показати, як потреби замовника 
вирішуються засобами прикладного рішення.  
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Аннотация. В работе рассматривается методика верификации, 
направленная на выявление физических эффектов, являющихся в 
информационном смысле тождественными, на основе проверки 
дескрипторных и полнотекстовых полей описания физического эффекта.  
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Abstract. The paper describes a verification procedure aimed at identifying the 
same physical effects on the basis of descriptor and full-text description of the 
physical effect. 

Keywords: physical effect, descriptor verification, full-text verification. 
Введение 
На кафедре САПР и ПК ВолгГТУ разработана автоматизированная 

система извлечения описаний физических эффектов [1 - 7] (ФЭ) из текстов 
русскоязычных патентов [8 - 10]. Для повышения качества и эффективности 
использования базы данных ФЭ необходимо создать методику, 
осуществляющую процедуру верификации, направленную на выявление ФЭ, 
являющихся в информационном смысле тождественными. Отсутствие 
автоматизации данной процедуры влечет за собой ряд трудностей:  

–  по мере увеличения базы данных все более сложным для администратора 
становится решение вопроса об отсутствии в нем предполагаемого нового ФЭ;  

–  выявление вручную всех дублирующих ФЭ в базе данных является 
трудновыполнимой задачей;  

Верификация по дескрипторным полям описания ФЭ 
Верификация по дескрипторным полям осуществляется посредством 

выполнения итерационных шагов поиска подобных ФЭ c последовательным 
упрощением запроса (рис. 1): 1) сравнение полных описаний входного 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект15-07-09142 А);  РФФИ и Администрации Волгоградской 
области  (проект № 15-47-02383 р_поволжье_а,)  и Минобрнауки России в рамках базовой части (проект 2586 
задания № 2014/16). 
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воздействия A, объекта B, выходного воздействия C (вычисление подобия I 
(наивысшего) ранга); 2) сравнение полных описаний В, наименований 
воздействий и качественных характеристик A и C (подобие II ранга); 3) 
сравнение полных описаний В, наименований воздействий A и C (подобие III 
ранга); 4) сравнение полных описаний A, C (подобие IV ранга); 5) сравнение 
наименований воздействий и качественных характеристик A и C (подобие V 
ранга); 6) сравнение наименований воздействий A и C (подобие VI ранга). 

 

 
 

W – проверяемый ФЭ, Wi – ФЭ существующего фонда, L1, L2 – списки 
тождественных ФЭ. 

A, B, C – формализованные описания входа, объекта и выхода ФЭ-ов W и Wi. 
nс(A), nс(C) / nс(Ai), nс(Ci) - наименования воздействий и качественные 

характеристики входа и выхода соответственно ФЭ W и ФЭ Wi. 
n(A), n(C) / n(Ai), n(Ci) - наименования воздействий входа и выхода 

соответственно ФЭ W и ФЭ Wi. 
Рис. 1.  Алгоритм процедуры верификации БД ФЭ по входу, выходу, 

объекту 
 

Верификация по полнотекстовым полям описания ФЭ 
Верификация по полнотекстовым полям основывается на объединении 

двух методов: метода семантического анализа документов (SemLP), 

Нет 

Да 

Начало 

Ввод эффекта W и ограничения N 

Формирование списка L1={Wi: (Ai, Bi, Ci)=(A, B, C)} (подобие I ранга) 

Пополнение списка L1=L1∪ {Wi: (Bi)=(B)∩(nc(Ai)=nc(A))∩(nc(Ci)=nc(C))} (II) 

Пополнение списка L2=L2∪ {Wi: (n(Ai)=n(A))∩(n(Ci)=n(C))} (VI) 

 

Формирование списка L2={Wi: (Ai, Ci)=(A, C)} (IV) 

Пополнение списка L2=L2∪ {Wi: (nc(Ai)=nc(A))∩(nc(Ci)=nc(C))} (V) 

 

Пополнение списка L1=L1∪ {Wi: (Bi)=(B)∩(n(Ai)=n(A))∩(n(Ci)=n(C))} (III) 

|L1|<N 
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базирующегося на семантическом словаре русского языка В.А.Тузова, и метода 
латентно-семантического анализа (LSA). Метод SemLP основан на 
представлении каждого слова исходного текста в виде семантической формулы, 
являющейся суперпозицией базовых функций над семантическими классами: 
УМЕНЬШАТЬСЯ  УМЕНЬШЕНИЕ$12/0051 (Caus(!Тв,AntiPlus(ОБЪЕКТ: 
!ОН$17\!ОНА$17\!ОНО$17!Им,!До\!наВин),МЕСТО:!Где)). 

Предложения исходного текста в результате семантического анализа 
представляются в виде семантико-синтаксических деревьев, вершиной которых 
является глагол или отглагольная форма. Посредством латентно-
семантического анализа уменьшается пространство термов (исключается 
«шум») и выявляются скрытые зависимости между термами. В качестве 
исходной информации LSA использует матрицу термы-на-документы. 
Элементы этой матрицы содержат приведенные частоты встречаемости 
каждого терма в каждом документе. В LSA используется сингулярное 
разложение матрицы термы-на-документы в произведение трех матриц 
A=UDVT, где U – матрица векторов термов, D – матрица сингулярных значений, 
VT - матрица векторов документов. 

Такое разложение обладает следующей особенностью: если в матрице D 
оставить k наибольших сингулярных значений, а в матрицах U / VT - 
соответствующие этим значениям столбцы / строки, то произведение 
получившихся матриц Ak =UkDkVk

T будет наилучшим приближением исходной 
матрицы А матрицей ранга k. 

Оценка тематической близости двух термов основывается на близости 
двух векторов (строк w1 и w2 матрицы Ak): 
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Оценка тематической близости двух документов определяется 
тематической близостью термов, входящих в их описания. Вычисляем оценку 
близости ),( 21 ddC  (3) как среднее арифметическое попарных оценок близости 
термов α  (1) из описаний документа d1 и документа d2. 
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где 1d
iω  - i-ый терм из документа d1; 2d

jω  - j-ый терм из документа d2; 1d - 
количество термов в документе d1; 2d - количество термов в документе d2. 
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Тождественными считаются документы, оценка близости которых ),( 21 ddC  
(3) больше некоторого экспертно выбранного порогового значения. 

Модуль верификации новых ФЭ 
Программный модуль [11 - 13] предназначен для поддержания базы 

данных физических эффектов (ФЭ) в актуальном состоянии за счет 
автоматизированного пополнения ФЭ, извлеченными из текста патентов, и 
мониторинга базы данных ФЭ, направленного на выявление дублирующих ФЭ 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты верификации найденного нового ФЭ 
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Аннотація.. В роботі розглядається розробка платформи для 
дистанційного навчання, призначена для організації  навчального процесу. 
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Інструментом реалізації обрано програмну платформу Node.JS та базу даних 
MongoDB.  

Ключові слова: засоби Інтернет доступу; освітні платформи; електронні 
освітні ресурси; е-навчання;  

Abstract. We consider the development of a platform for distance education 
designed to learn. The instrument chosen implementation Node.JS software platform 
and database MongoDB. 

Keywords: means of Internet access; educational platform; electronic 
educational resources; e-learning; 

Вступ 
В останні роки подальшого розвитку набули засоби і технології 

інформаційно-комунікаційних мереж, зокрема Інтернет, що утворюють 
комп’ютерно-технологічну платформу навчального середовища сучасної 
відкритої системи освіти. Здійснюється предметно-технологічна організація 
інформаційного освітнього простору, упорядковуються процеси накопичення і 
зберігання різних предметних колекцій електронних освітніх ресурсів, із 
забезпеченням рівного доступу до них. На даний час, спостерігається суттєве 
покращення ІКТ-підтримки процесів навчання, незалежно від форми доступу 
(дистанційного, електронного, змішаного тощо). Цей процес відбувається 
також у сфері проведення наукових досліджень та управління освітою, що в 
цілому сприяє підвищенню якості освітніх послуг, які надаються навчальними 
закладами, інтеграції системи вітчизняної освіти у глобальний освітній простір.  

Сьогоденний стан вітчизняної освітньої галузі свідчить про наявність 
гострої потреби щодо впровадження не тільки новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) в освіту і науку, але і використання нових 
засобів Інтернет доступу, освітніх платформ у відкритих електронних системах, 
призначених для підтримки та полегшення інформаційного обігу, створення 
електронних ресурсів для підтримки інформаційного обміну, забезпечення 
вільного доступу до результатів наукових досліджень. Cервіси освітніх 
платформ на основі хмарних технологій активно інтегруються до освітньої 
галузі. Нині, актуальними залишаються питання розробки відкритих й 
електронних освітніх ресурсів, навчальних хмарних сервісів та методик їх 
використання у навчальному процесі взагалі, та ресурсних центрів дистанційної 
освіти зокрема. Процес упровадження новітніх технологій і ІКТ-засобів у 
навчальних процес потребує вирішення поточних питань, пов'язаних із 
придбанням, налаштуванням і обслуговуванням апаратної та програмної 
частин, навчанням працівників ресурсного центру. 

Отже, постає проблема вибору відповідних засобів Інтернет доступу до 
навчального контенту та освітніх платформ для забезпечення ефективної 
роботи ресурсного центру дистанційної освіти шляхом оволодіння новим 
технологічним інструментарієм технологій хмарних обчислень. 

Із розвитком засобів інформаційно-комунікаційних мереж, зокрема на 
основі хмарних технологій, обчислювальні ресурси (наприклад, мережі, 
сервери, файли даних, програмне забезпечення та послуги) стають доступні 
користувачеві в якості веб- сервісу. Тому на перший план висуваються 
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проблеми забезпечення змістовно- інформаційного наповнення освітнього 
простору необхідними електронними освітніми ресурсами складовою яких є 
засоби Інтернет доступу, начальні платформи та портали, дистанційні освітні 
сервіси тощо. Підвищення якості та доступності цих ресурсів для значно 
ширшого кола користувачів створює передумови для розвитку 
високотехнологічної інфраструктури процесу навчання, що відповідає вимогам 
сучасності.  

Хмарні технології дають можливість значно розширити сферу залучення 
суб’єктів навчання до дистанційної освіти, яка дозволила учасникам 
навчального процесу розширити знання з обраного напрямку, активізувати 
пізнавальний інтерес до подальшого вивчення будь-якої дисципліни. Хмарні 
сервіси є ідеальною платформою для автоматизації навчального процесу, 
оскільки не потребують витрат на придбання апаратного забезпечення і 
адміністрування готового рішення, дозволяють одночасно співпрацювати 
великій кількості користувачів  

Отже, вивчення наукових джерел дозволяє стверджувати, що питання, 
пов'язані з дослідженням інформаційно-змістового забезпечення навчального 
процесу, зокрема використання засобів Інтернет доступу на базі сучасних 
освітніх платформ для ефективного функціонування ресурсних центрів 
дистанційної освіти на базі навчального закладу вивчено ще недостатньо.  

Огляд літератури  
1. Програмна платформа Node.js 

Node.js — платформа з відкритим кодом для виконання 
високопродуктивних мережевих застосунків, написаних мовою JavaScript. 
Засновником платформи є Раян Дал (Ryan Dahl). Платформа node.js 
перетворила мову JavaScript, що в основному використовувалась в браузерах на 
мову загального використання з великою спільнотою розробників. 

Node.js характеризується такими властивостями: 
• асинхронна однопотокова модель виконання запитів 
• неблокуючий ввід/вивід 
• система модулів CommonJS 
• рушій JavaScript Google V8 
• Для управління модулями використовується пакетний менеджер npm 

(node package manager). 
Node.js призначений для відокремленого виконання високопродуктивних 

мережних застосунків на мові JavaScript. Функції платформи не обмежені 
створенням серверних скриптів для веб, платформа може використовуватися і 
для створення звичайних клієнтських і серверних мережевих програм. Для 
забезпечення виконання JavaScript-коду використовується розроблений 
компанією Google рушій V8. 

Для забезпечення обробки великої кількості паралельних запитів у Node.js 
використовується асинхронна модель запуску коду, заснована на обробці подій 
в неблокуючому режимі та визначенні обробників зворотніх викликів (callback). 
Як способи мультиплексування з'єднань підтримується epoll, kqueue, /dev/poll і 
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select. Для мультиплексування з'єднань використовується бібліотека libuv, для 
створення пулу потоків (thread pool) задіяна бібліотека libeio, для виконання 
DNS-запитів у неблокуючому режимі інтегрований c-ares. Всі системні 
виклики, що спричиняють блокування, виконуються всередині пула потоків і 
потім, як і обробники сигналів, передають результат своєї роботи назад через 
неіменовані канали (pipe). 

За своєю суттю Node.js схожий на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event 
Machine і Python Twisted, але цикл обробки подій (event loop) у Node.js 
прихований від розробника і нагадує обробку подій у веб-застосунку, що 
працює в браузері. При написанні програм для Node.js необхідно враховувати 
специфіку подієво-орієнтованого програмування, наприклад, замість виконання 
з очікуванням завершення роботи і наступною обробкою результатів, в Node.js 
використовує принцип асинхронного виконання, тобто код трансформується в 

При цьому управління миттєво перейде до коду який слідує після виклику 
функції db.query, а результат запиту буде оброблений як тільки будуть 
оброблені дані. Жодна функція в Node.js не повинна безпосередньо виконувати 
(блокуючі) операції вводу/виводу — для отримання даних з диска, від іншого 
процесу або з мережі потрібна установка callback-обробника. 

Для розширення функціональності застосунків на базі Node.js підготовлена 
велика колекція модулів, в якій можна знайти реалізацію HTTP, SMTP, XMPP, 
DNS, FTP, IMAP, POP3 серверів і клієнтів, модулі для інтеграції з різними веб-
фреймворками, обробники WebSocket і AJAX, конектори до СУБД (MySQL, 
PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонізатори, CSS-рушії, реалізації 
криптоалгоритмів і систем авторизації (наприклад, OAuth), XML-парсери. 
2. Огляд поширених систем дистанційного навчання 

Майже всі сучасні LMSs, що пропонуються компаніями-розробниками, 
задовольняють зазначеним вимогам, але не всі з них є доступними для 
більшості навчальних закладів через високу вартість та/або складність у ви- 
користанні. Так, програмний пакет eLearning Server 3000 має такі головні 
властивості: пакет створено у відкритому коді php, MySQL, Appache; пакет 
підтримує всі сучасні формати даних; пакет інтегрується у будь-яку операційну 
систе- му: Windows, Linux, Free BSD, Unix тощо; пакет достатньо легко 
сприймається з точки зору програмування, має детальний коментар, добре 
підготовлений до змін. Але більшість налаштувань в eLearning Server 3000 
доступні лише при наявності кваліфікованого РНР- та SQL-програміста. Крім 
того, система не має графічного інтерфейсу для гнучкого налаштування звітів 
або зміни структури шаблонів порталу. Зміни параметрів системи можуть 
значно ускладнити її подальше використання.  

У веб-орієнтованої системи керування навчанням ATutor проблем з 
гнучкістю немає. Крім того, функціона- льні можливості ATutor не лише не 
поступаються системі eLearning Server 3000, але й за деякими показниками 
випереджають її, а саме: можливість не тільки відслідковувати, але й керувати 
розвитком процесу. Програмний продукт є простим у встановленні, 
налаштуванні та підтримці для системних адміністраторів; викладачі 
(інструктори) можуть досить легко створювати та переносити навчальні 
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матеріали та запускати свої онлайн-курси. Оскільки система є модульна, тобто 
складається з окремих функціональних одиниць — модулів, то вона відкрита 
для модернізації і розширення функціональних можливостей. Щодо 
операційної системи сервера, обмежень не має – система є кросплатформеною. 
До недоліків системи можна віднести слабо розвинену систему звітності.  

Революційно нову пропозицію для створення та управління електронними 
навчальними ресурсами представляє система LAMS, що пропонує викладачу 
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для створення навчального контенту, який 
може включати в себе різні індивідуальні завдання, завдання для групової 
роботи та фронтальну роботу з навчальною групою. Але дана платформа має 
часткову підтримку російської/української мови, а також, разом із ATutor, 
мають обмежену систему перевірки знань. Також до недоліків слід віднести 
відсутність підтримки модульності , тобто LAMS – система-моноліт.  

Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного 
навчання) — безкоштовна, відкрита (Open Source) система дистанційного 
навчання (СДО). Система реалізує філософію «педагогіки соціального 
конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між 
викладачем та учнями, хоча під- ходить і для організації традиційних 
дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. Moodle перекладена 
на десятки мов, у тому числі є й частковий переклад на українську. Система 
використовується у 175 країнах світу.  

Перевагами Moodle над вище зазначеними системами є можливість 
розширення за рахунок зовнішніх модулів, достатньо розвинута система 
звітності, підтримка зовнішніх тестів, а також висока ступінь надійності та 
відсутність обмежень за кількістю слухачів.  

Недоліками системи є високі вимоги до кваліфікації спеціалістів для 
налаштування та підтримки системи; необхідність використання потужного 
серверу та широкого каналу. 

Висновок 
На основі аналітичного огляду сучасних джерел інформації з приводу 

розробки Web-додатків на програмній платформі Node.js та проаналізовані 
існуючі LMS призначені для організації навчального процесу. Було проведено 
аналіз існуючої літератури з цього ж питання. Переглянуті плюси та мінуси 
найбільш відомих платформ дистанційного навчання. Даний аналіз допоміг 
краще зрозуміти їх суть і полегшив постановку мілістоунів на шляху до 
розробки повноцінного сервісу. 
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Аннотация. Робота присвячена аналізу існуючого бізнес-процесу 

визначення трудомісткості виготовлення виробу на машинобудівному 
підприємстві. Побудовано структурно-функціональну «as-is» модель цього 
процесу. Визначено недоліки та запропоновано перелік дій по їх усуненню з 
метою підвищення ефективності бізнес-процесу, що розглядається 

Ключевые слова: трудомісткість, техпроцес, бізнес-процес, реінжиніринг, 
IDEF0, «as-is» 

Abstract. The work is dedicated to the analysis of existing business process 
definition complexity of manufacturing the product in the manufacture of machinery. 
It was built the structural and functional «as-is» model of the process. The analysis of 
the model allowed to reveal flaws and propose a list of actions to eliminate them in 
order to improve business process 

Key words: complexity, process technology, business process, reengineering, 
IDEF0, «as-is» 

Вступ. В сучасних ринкових умовах існування та функціонування 
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підприємства  існує постійна необхідність в нових технологіях, що здатні 
допомогти підприємству стати більш ефективними. В умовах конкуренції 
одним із показників ефективної роботи є першість на ринку, а для цього 
потрібні механізми, які можуть спростити дуже складні і, в першу чергу, 
застарілі речі. Досвід показує, що найбільш успішними є зміни, які пов’язані зі 
створенням абсолютно нових та більш ефективних бізнес-процесів. 

Об’єктом даного дослідження є поточний процес розрахунку 
трудомісткості виготовлення виробу на підприємстві 
АТ «Насосенергомаш» (м. Суми), що виконується працівниками відділу 
організації праці і зарплат (ВОПіЗ). На даний час на вказаному підприємстві 
впроваджено комплексну PDM-систему автоматизації виробництва 
«Intermech» (рис.1). Існуючий бізнес-процес розрахунку трудомісткості 
виготовлення машинобудівної продукції фактично не відповідає оновленій 
концепції роботи підприємства, але відмовитись від нього не можна, оскільки, 
накопичені протягом великого часу дані використовуються для різних аналізів 
та розрахунків. Тому реінжиніринг вказаного процесу є задачею актуальною. 

 

 
Рис. 1. Структура системи Intermech 

 
Побудова моделі «as-is». 
Як відомо, запорука успішного проведення реінжинірингу будь-якого 

бізнес-процесу – ґрунтовний аналіз існуючого стану процесу. Для прикладу 
проведемо аналіз процесу розрахунку трудомісткості виготовлення насосного 
агрегату. 

Розрахунок починається з того, що працівник ВОПіЗ в паперовому вигляді 
отримує технологічний процес замовлення та відомість трудомісткості, в якій 
вказано дані про робітників та кількість норм. 

Працівник ВОПіЗ перевіряє наявність такого запису в свої базі даних. 
Якщо запис існує, тобто такий агрегат випускався раніше, то на основі цих 
даних проводиться перерозрахунок трудомісткості випуску для поточного року. 
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Вносяться відсутні та видаляються застарілі дані. 
Якщо повного спів падання не виявлено, перевіряються записи на випуск 

схожих агрегатів. Наприклад, замовлена марка агрегату схожа за конструкцією 
на раніше випущену на 90%. В такому випадку перерозраховуються старі дані 
та вносяться нові по трудоємності випуску. 

Якщо ж агрегат раніше не випускався, працівник ВОПіЗ готує службову 
записку в конструкторський відділ на створення нового запису в базі даних 
трудомісткості. 

Система керування базою даних «TRI» (рис. 2) – власна розробка 
підприємства, яка працює режимі емуляції MS-DOS. Працівник ВОПіЗ у базі 
даних відкриває запис і на основі нього створює новий – з даними 
розцеховочного маршруту агрегату, які отримуються із програмного 
забезпечення «Techcard». Розцеховочний маршрут  - це конструкторські дані 
про цехи та види робіт в них, які пройде агрегат від  початку виготовлення, до 
моменту випуску агрегату. 

 

 
Рис. 2. ПЗ «TRI» 

 
На кожен елемент розцеховочного маршруту створюється техпроцес, в 

якому вказуються норми його виконання, обладнання  та заробітна плата 
виконавця роботи. Один техпроцес може виконуватися кількома робітниками. 

Сума виплат та трудогодин за всіма видами робіт по техпроцесам – це і є 
трудомісткість виготовлення машинобудівного виробу (насосного агрегату). 
Враховуючи ці дані працівник ВОПіЗ формує такі звіти: «Трудомісткість 
виготовлення машинобудівного виробу» і «Трудомісткість робіт по цеху». 
Виконавши ці розрахунки працівник ВОПіЗ переносить їх у систему 
«Intermech». 

У випадку, якщо змінились норми виконання певних робіт по агрегату, від 
відділу головного технолога надходить сповіщення на зміну даних ВОПіЗ. 
Працівник ВОПіЗ відкриває запис агрегату, відшукує техпроцес, на який 
випущено сповіщення і вносить туди корективи. 

За результатами проведеного аналізу згідно методології IDEF0 сформовано 
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структурно-функціональну модель. На рис. 3 показано перший рівень 
декомпозиції контекстної діаграми. Ця діаграма в узагальненому вигляді 
описує процес визначення трудомісткості виготовлення насосного агрегату. 

 

 
Рис. 3. Схема процесу розрахунку трудомісткості 

 
Поступова декомпозиція та деталізація всіх етапів процесу (рис. 4), що 

розглядається, дозволяє сформувати чітке та точне уявлення про склад етапів 
проведення розрахунків. 

 

 
Рис. 4. Модель процесу перенесення даних 
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Аналіз моделі «as-is». 
Представлений процес розрахунку трудомісткості існував ще задовго до 

впровадження PDM системи і в свій час дуже спростив роботу ВОПіЗ, оскільки 
процес розрахунку став проводитися засобами ЕОМ, а не в ручному режимі на 
папері. 

Проте аналіз отриманої моделі показав, що на даний час існує кілька 
факторів, які є значно зменшують ефективність даного бізнес-процесу. 

1. Система керування базою даних «TRI» написана в середовищі 
програмування додатків баз даних Clipper і працює виключно під оболонкою 
Norton Commander. Для роботи програми на деяких комп’ютерах встановлена 
застаріла Windows XP, на інших – встановлена віртуальна машина з Windows 
XP. В процесі роботи з  програмою навантаження на процесор коливається на 
відрізку 90-95%, а це, в свою чергу ускладнює виконання паралельних задач.  

2. Документація по встановленню, налаштуванню та реєстрації нових 
користувачів відсутня, а зв'язок з розробником втрачено, тобто будь-який збій в 
роботі програми призведе до великих збитків підприємства.  

3. База даних представляє собою набір таблиць в форматі DBF (рис.5) та 
індексних файлів до них, що зберігаються в різних теках на жорсткому диску 
сервера. 

 

 
Рис. 5. Таблиці в БД трудомісткості (фрагмент) 

 
4. Для кожного року виготовлення агрегату створюється нова таблиця. 

Відсутні автоінкрементні поля, також відсутні дані щодо зв’язків між 
таблицями. 

5. Структура бази даних не передбачає розрахунок трудомісткості по 
деталям агрегату, тільки на виріб в цілому. 

Отже, одним із виділених недоліків змодельованого процесу є 
використання застарілої технології роботи з базою даних та її недосконала 
структура. Тому для успішного реінжинірингу процесу, що розглядається, 
потрібно всю інформацію, яка міститься в DBF-таблицях бази даних «TRI» 
перенести в основну базу даних підприємства, яка забезпечує роботу PDM-
системи «Intermech», розробивши відповідний модуль. Для цього потрібно: 
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• провести детальний аналіз предметної області та існуючої структури 
бази даних «TRI». На базі отриманої інформації, за потреби, побудувати нову 
схему бази даних для зберігання необхідної інформації; 

• визначити можливі способи автоматизованого перенесення даних з 
DBF-таблиць в PDM систему; 

• створити тестову базу даних на основі розробленої структури та 
виконати перенесення даних з таблиць DBF. Перевірити правильність  та 
виправити їх; 

• перенести дані на основну базу даних підприємства; 
• підготувати шаблони створення зведених відомостей засобами PDM 

системи, які оброблятимуть перенесені дані. 
Висновки. 
Детальний аналіз існуючого бізнес-процесу розрахунку трудомісткості 

виготовлення машинобудівного обладнання (на прикладі насосного агрегату) 
показав, що окремі етапи його проведення та відповідні засоби технічної 
підтримки є застарілими і, відповідно, малоефективними. Сформований перелік 
існуючих проблемних питань дозволив визначити напрямки подальших дій 
щодо реограгізації процесу розрахунку. В результаті такого реінжинірингу 
вдасться організувати виконання даної операції в межах єдиного 
інформаційного поля системи автоматизації виробництва «Intermech», яка на 
даний час підтримує діяльність виробництва. 
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Аннотация. В работе рассматривается актуальная тема, с которой 

каждый день сталкивается организация – возникновения рисков. Для 
обеспечения безопасности в организации необходимо устранять угрозы. В 
 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 46 



 Том 2. Выпуск 45                                                                                                                            Технические науки 

статье рассматривается процесс непрерывностью бизнеса, который 
обеспечивает эффективный контроль внезапных нарушений рабочего режима, 
кризисных и чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены стандарты, которыми 
может регламентироваться компания. На примере была рассмотрена ИТ-
компания. На практическом применении определены цели и задача 
деятельности компании, даны оценки воздействия на бизнес и  воздействий и 
долговременных последствий отказов, отсутствия активов и ресурсов. На 
основе полученных данных для управления непрерывностью разрабатывается 
стратегия. 

Ключевые слова: управление непрерывностью, угроза, риск, стратегия, 
план, бизнес-процесс, ИТ-компания 

Abstract. This paper considers the actual topic, which every day facing the 
organization - of risks. To ensure safety in an organization is necessary to eliminate 
the threat. The article discusses the process of business continuity that ensures 
effective monitoring of violations sudden operation mode, crisis and emergency 
situations. Are considered standards, which may be subject to the company. For 
example, an IT company was reviewed. In the practical application of the goals and 
objectives of the company, are evaluating the impact on business and long-term 
effects and consequences of failure, lack of assets and resources. On the basis of the 
data obtained for continuity management strategy is being developed. 

Key words: continuity management, threat, risk, strategy, plan, business 
process, IT company 

Вступление. 
Деятельность конкурентоспособной организации подвержена к 

возникновению неблагоприятных ситуаций, в результате которых бизнес 
процесс приостанавливается на определенный период времени до разрешения 
ситуации. Сбои в процессах снижают производительность, а иногда приносят 
убытки в деятельности организации. Возникновению рисков способствуют не 
только новые технологии, но и с подобной ситуацией сталкиваются и 
промышленные предприятия, которым приходится иметь дело с различными 
факторами, угрожающими стабильной деятельности. Приостановка или 
остановка деятельности несет серьезную угрозу для множества 
заинтересованных сторон – государственные, коммерческие структуры, 
граждане. Поэтому необходимо решать, как устранить риски. Организациям 
для управления непрерывностью бизнес-процессов необходимо заранее 
разрабатывать план.  

Целью исследования является разработка стратегии обеспечения 
непрерывности бизнес-процессов компания, занимающейся реализацией и 
управлением ИТ-проектами.  

Объект: деятельность ИТ-компании. 
Предмет: процесс управления непрерывностью бизнеса ИТ-компании  
Описание процесса управления непрерывностью бизнеса 
Управление непрерывностью бизнеса обеспечивает эффективный контроль 

внезапных нарушений рабочего режима, кризисных и чрезвычайных ситуаций 
и позволяет организациям оперативно восстановить обычный рабочий процесс. 
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Как только план по непрерывности бизнеса подготовлен, его необходимо 
протестировать, чтобы удостовериться, что процедуры работают так, как и 
планировалось [3, 5]. 

Управлением непрерывностью ИТ-услуг (ITSCM) называется «процесс, 
ответственный за управление рисками, которые влияют на услуги» [1]. ITSCM 
обеспечивает возможность поставщику услуг постоянно предоставлять 
минимально согласованный уровень услуг, через снижение рисков до 
приемлемого уровня и планирование восстановления услуг. 

Основная цель управления непрерывностью – поддерживать процесс 
управления непрерывностью бизнеса (BCM). BCM защищает интересы 
ключевых заинтересованных сторон, репутацию, бренд и деятельность по 
созданию ценности. Процесс BCM включает в себя снижение рисков до 
приемлемого уровня и планирование способов восстановления бизнес-
процессов в случае нарушения бизнеса. BCM устанавливает цели, охват и 
требования по отношению к управлению непрерывности ИТ-услуг [4]. 

Процесс управления непрерывностью бизнеса регламентируется такими 
стандартами как CobiT, ITIL, BS ISO/IEC 27031:2011, ISO 22301:2014, BS 
12999:2015.  

Предусмотреть все возможные сценарии и подготовиться к ним 
невозможно, но четкий и ясный план управления непрерывностью бизнеса в 
обязательном порядке предусматривает последовательность действий, объем 
ресурсов и процедуры, которые необходимы для профилактики кризисных 
ситуаций, принятия стратегических решений и устранения последствий в 
случае их наступления. При отсутствии плана действий в непредвиденных 
ситуациях и поддерживающих реализацию этого плана технологии, 
восстановление бизнеса для нормальной деятельности сильно затрудняется [3]. 

Основные выгоды от составления плана по обеспечению бесперебойной 
деятельности состоят в следующем: 

− минимизация потенциальных финансовых потерь; 
− уменьшение юридической ответственности; 
− сокращение времени нарушения нормальной работы; 
− обеспечение стабильности деятельности организации; 
− организованное восстановление деятельности; 
− сведение к минимуму суммы страховых взносов; 
− уменьшение нагрузки на ведущих сотрудников; 
− обеспечение безопасности персонала и заказчиков; 
− соблюдение требований законов и инструкций [5]. 
Процесс управления непрерывностью бизнеса состоит из следующих 

этапов, которые сопровождаются определенным результатом: 
1. Инициация проекта. На данном этапе определяется содержание проекта 

обеспечения непрерывности бизнеса и разрабатывается план. В нем 
определяются вопросы, связанные с исполнением проекта, мониторингом и 
контролем, а также определяются границы проекта, роли членов проектной 
команды и цели проекта. Для многих компаний процесс управления 
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непрерывности бизнеса воспринимается как обеспечение надежностью 
критических бизнес-процессов [2,3].  

2. Анализ воздействия на бизнес – метод, который позволяет исследовать 
воздействие инцидентов на ключевые виды деятельности и процессы 
исследуемой организации. Данный этап предусматривает детальное изучение 
процессов с проведением анкетирование и интервью с руководством отделов. В 
перечень вопросника входят темы по деятельности отделов, характеристика 
процессов или функций, которые они выполняют. Для детальной 
характеристики процессов определяется тип воздействия на бизнес и степень 
зависимости процесса от информационных технологий и внешних сервисов. А 
затем определяется максимально допустимое время простоя (Maximum 
Allowable Outage). На основе данного показателя определяются такие 
показатели как [4]:  
− RTO – «время, в течение которого должно происходить восстановление 

бизнес-функции или ресурса при наступлении нештатных ситуаций» [2]; 
− RPO – «целевая точка восстановления определяет объем допустимых 

потерь данных в случае прерывания операций» [2];  
− SDO – «уровень доступности сервиса в определенный момент времени» 

[2]. 
В результате проведенного обследования по этапу «Анализ воздействия на 

бизнес» должны быть получены следующие данные: перечень ранжированных 
критических процессов и соответствующих взаимозависимостей; 
зарегистрированные экономические и производственные воздействия, 
вызванные нарушением критических процессов; вспомогательные ресурсы, 
необходимые для идентифицированных критических процессов;  возможные 
сроки простоя и восстановления критических процессов и взаимосвязанных 
информационных технологий [1, 3, 4]. 

3. Целью этапа «Оценка рисков», является событие, которое приводит к 
нарушению деятельности компании, а также их последствий. Преимущества 
этапа определяются в понимании потенциальных опасностей и воздействия их 
последствий на достижение установленных целей компании. Оценка рисков 
состоит из последовательных процессов, которые определяют дальнейшее 
развитие событий:  

− идентификации риска – процесс определения элементов риска, описания 
каждого из них, составления их перечня; 

− анализ риска – процесс исследования информации о риске;  
− сравнительная оценка риска – сопоставление его уровня с критериями, 

установленными при определении области применения менеджмента риска, для 
определения типа риска и его значимости. 

Результатом этапа оценки рисков является оптимальный сценарий для 
разработки стратегии непрерывности бизнеса. 

4. Разработка стратегии непрерывности бизнеса – процесс необходим для 
обоснования технических и организационных решений. В процессе выбора 
решения детально рассматриваются возможные действия в отношении 
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помещений, технологий, информационных активов, контрагентов, а также 
партнеров. Целями выбора решений являются следующие направления: 

− защита приоритетных видов деятельности компании и их эффективное 
восстановление; 

− смягчение последствий инцидентов, разработки ответных и 
превентивных мер [3, 5]. 

5. Разработка и внедрение планов непрерывности бизнеса. Основной 
результат процесса – план, который определяет систему мероприятий, 
предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ. 
Планы управления непрерывностью должны состоять из трёх компонентов: 
реагирование на чрезвычайные, управление инцидентами восстановление 
деятельности. Структура плана определяется разделами, которые 
характеризуют последовательность действий над управлением 
непрерывностью: Исходная информация, Границы действия плана, 
Предпосылки создания плана, Концепция, Активация плана, Контроль, 
Восстановление [2, 3, 5]. 

6. Тестирование и пересмотр планов осуществляется для проверки 
работоспособности планов при возникновении рисков, влияющих на 
деятельность компании. План тестирования выбирается с учетом типа 
компании и ее целей [1, 4].  

7. Обслуживание и обновление планов определяет процесс непрерывности 
бизнеса цикличным процессом. Созданный план необходимо сопровождать, 
обновлять и совершенствовать через определенный промежуток времени [1, 4].  

Практическое применение процесса управления непрерывности 
бизнеса 

На примере ИТ-компании рассмотрим процесс управления 
непрерывностью бизнеса [3, 5].  

Определение целей и задач организации. 
Компания  предлагает спектр услуг по проектированию, разработке, 

пусконаладочным работам, поставке автоматизированных систем в 
соответствии с требованиями законодательства и Заказчика.  

Задачами компании являются: обследование объекта автоматизации, 
разработка технического задания, проектирование, поставка оборудования и 
ПО, программирование, монтаж, пусконаладочные работы, обучение, 
техническая поддержка. 

Так как организация занимается управлением ИТ-проектами, выделим 
основные бизнес процессы: 

1. Инициация проекта 
2. Планирование проекта 
3. Исполнение проекта 
4. Мониторинг и контроль 
5. Завершение проекта 
Для ранжировании по степени критичности для бизнеса основным 

критерием является значимость процесса в деятельности компании. Таким 
образом, последовательность процессов по степени критичности имеет 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 50 



 Том 2. Выпуск 45                                                                                                                            Технические науки 

следующее расположение:  
1. Исполнение 
2. Инициация проекта 
3. Планирование проекта 
4. Мониторинг и контроль 
5. Завершение проекта 
Анализ воздействия на бизнес 
Для анализа критических процессов применяются показатели TPD max, 

RTO, LBC. Результаты оценки представлены в таблице 1 
Таблица 1 

Оценка воздействия на бизнес-процессы 
Исполнение проекта 

Реализация плана проекта TPD max =5 дней 
RTO max = 2 часа 
LBC = 75% 

Обеспечение качества проекта TPD max =2 часа 
RTO max = 30 минут 
LBC = 50% 

Управление командой проекта TPD max =2 часа 
RTO max = 4 часа 
LBC = 75% 

Учет исполнения проекта TPD max=4 часа 
RTO max = 1 час 
LBC = 50% 

Управление снабжением  TPD max = 2 дня 
RTO = 6 часов 
LBC = 70% 

Инициация проекта 
Разработка концепции проекта TPD max = 2 часа 

RTO = 3 часа 
LBC = 70% 

Рассмотрение и утверждение концепции. TPD max = 30 минут 
RTO = 1 час 
LBC = 20% 

Принятие решения о начале проекта TPD max = 15 минут 
RTO = 3 часа часов 
LBC = 50% 

 
Оценка воздействий и долговременных последствий отказов, отсутствия 

активов и ресурсов 
Определим сначала угрозы, которыми подвержена исследуемая компания: 

пожар, нарушение внутриклиматических условий, нарушение электропитания, 
нарушения электропитания, социальный инжиниринг, Зависимость от 
партнеров/клиентов, разрушение/повреждение, аварии технических средств и 
каналов связи, сбои и отказы программных средств, недобросовестное 
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исполнение обязанностей, халатность, ошибка персонала 
Анализ характера и последствий отказов производится с использованием 

приоритетного коэффициента риска (1) 
Кр = КпКнКо,      (1) 

который показывает, какие возможные отказы (и их причины) являются 
наиболее существенными (относительный приоритет отдельных 
отказов/причин), а, следовательно, по каким из них следует принимать 
предупреждающие меры в первую очередь. Анализ производится с 
использованием коэффициентов, принимающих во внимание все три указанные 
важнейшие факторы влияния на качество продукции. К этим коэффициентам 
относятся: 

Кп– коэффициент, учитывающий значение последствий отказов для 
потребителя. 

Кн– коэффициент, учитывающий вероятность Рн, с которой отказ или его 
причина не могут быть обнаружены до возникновения последствий 
непосредственно у потребителя. 

Ко– коэффициент, учитывающий вероятность Ро отказа.. 
Во время оценки были получены следующие показатели (таблица 2). В 

таблице представлена оценка критических процессов.  
Таблица 2 

Данные оценки воздействий и долговременных отказов 
Исполнение проекта 

Реализация плана проекта 8*5*4=160 
Обеспечение качества проекта 8*6*8=384 
Управление командой проекта 6*6*7=252 
Учет исполнения проекта 8*5*8=320 
Управление снабжением  8*5*3=120 

Инициация проекта 
Разработка концепции проекта 6*4*5=144 
Рассмотрение и утверждение концепции. 8*4*6=192 
Принятие решения о начале проекта 9*4*6=216 

 
На основе полученных данных разрабатывается стратегия управления 

непрерывностью бизнеса, цель которой обеспечить восстановление сервисов на 
резервном оборудовании, определив четкую последовательность действий, 
которые должны выполнить сотрудники компании. 

Заключение и выводы. 
Процесс управления непрерывностью бизнеса обеспечивает объединение 

всех применяемых на предприятии мер целостный комплекс, позволяющий 
компании непрерывно предоставлять услуги, избежать влияния чрезвычайных 
ситуаций на деятельность и минимизировать возможный ущерб. 

В статье был рассмотрен принцип управления непрерывностью бизнеса, 
его значимость для деятельности ИТ-компании. Мы рассмотрели процесс 
управления непрерывностью бизнеса на примере специфической отрасли. Для 
разработки стратегии непрерывности была проанализирована компания, 
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определены критические процессы и их оценка. 
Результаты анализа могут быть использованы в качестве рекомендаций по 

управлению непрерывности в практической деятельности.  
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Анотація. В роботі описана інформаційна система ультразвукової 
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діагностики конструкційних матеріалів на основі реєстрації зворотно 
розсіяного сигналу і оцінювання розсіяної пошкодженості та переддефектно 
стану матеріалу в об’ємі виробу. 

Ключевые слова: інформаційна система, ультразвукова діагностика, 
зворотно розсіяний сигнал, статистична обробка. 

Abstract. The information system of ultrasonic diagnostics of structural 
materials based on backscattered signal registration is described. The damage of the 
material in the bulk product is estimated. 

Key words: information system, ultrasonic diagnostics, backscattered signal, 
statistical processing. 

Вступ. 
Важливою задачею технічної діагностики є оцінювання стану металу 

ультразвуковими методами. Не дивлячись на те, що ультразвукові методи 
знайшли широке застосування в неруйнівному контролі [1] і медицині, для 
оцінювання переддефектного стану металлу [2], розсіяної пошкодженості [3] 
застосовуються обмежено і переважно в лабораторних умовах [4-6]. Для 
рішення цих задач адекватним є застосування зворотно розсіяного сигналу [7, 
8]. Зворотно розсіяний сигнал є шумоподібним. В неруйнівному контролі він 
практично не застосовувався і вважався завадою («структурним шумом» [4]). 
Відомі окремі роботи, які стосувались застосування зворотно розсіяного 
сигналу для дослідження структурних характеристик матеріалу [5, 6, 9]. Для 
розвитку цих методів необхідним є забезпечення можливості документування 
параметрів об’єкту контролю, стану металу, умов і результатів 
експериментальних досліджень. Забезпечення цієї можливості здійснюється 
шляхом розробки інформаційної системи ультразвукової діагностики 
матеріалів на основі реєстрації зворотно розсіяного сигналу. 

Інформаційна система – це взаємозв’язана сукупність математичних, 
технічних, програмних, інформаційних та інших засобів, призначена для збору, 
обробки, зберігання і видачі інформації, а також для прийняття рішень. 

В основі інформаційної системи лежить база даних, яка формується, 
виходячи з аналізу предметної області. 

Системний аналіз предметної області. 
Використання зворотно розсіяних сигналів накладає ряд вимог до 

побудови інформаційної системи і формування бази даних, які обумовлені 
особливостями цих сигналів, а також підходами до їх обробки. Відмітимо 
наступні особливості ультразвукової діагностики на основі реєстрації зворотно 
розсіяних сигналів. 

1. Проводиться сканування поверхні об’єкту контролю прямим роздільно 
суміщеним п’єзоперетворювачем, ультразвукове імпульсне зондування та 
багатократна реєстрація сигналу у вигляді А-скану [10] (рис. 1). 

2. Часова реалізація зареєстрованого сигналу (рис. 2) містить кілька 
ділянок: зондуючий імпульс, ревербераційний сигнал призми, сигнал, який 
відбитий від границі призма-метал, «інформативний сигнал», перший відбитий 
донний сигнал і т.д. 

3. Інформативним сигналом є частина А-скану від кінця імпульсу, 
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відбитого від границі призма-метал до початку першого відбитого донного 
сигналу 

4. Припускається, що ця частина А-скану є зворотно розсіяним сигналом 
від відповідних ділянок неоднорідностей зондованого об’єкту і несе 
інформацію про параметри стану металу, зокрема, про розсіяну пошкодженість 
[3]. 

5. Зворотно розсіяний ультразвуковий сигнал є шумоподібним сигналом (в 
неруйнівному контролі його називають «структурним шумом») і для його 
обробки застосовують статистичні методи [4]. 

6. Параметри статистичної обробки залежать від характеристик 
п’єзоперетворювача (частота, тривалість зондуючого імпульсу), приймальної 
системи (частота дискретизації), об’єкту контролю, вимог діагностики. 

7. Результати статистичної обробки багатократно зареєстрованих часових 
реалізацій зворотньо розсіяного сигналу є інформативними параметрами про 
розсіяну пошкодженість в об’ємі матеріалу. 

 

 
Рис. 1. Ультразвукова технологія діагностики пошкодженості об’єктів на 

основі реєстрації зворотно розсіяного сигналу – схема збору даних. 
 
 

 
Рис. 2. Типова RF-реалізація А-скану. 

 
Структура бази даних. 
На рис. 3 подана ER діаграма бази даних, згенерована VISUAL STUDIО. 
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Рис. 3. ER-діаграма бази даних інформаційної системи ультразвукової 

діагностики на основі реєстрації зворотно розсіяного сигналу. 
 
Тут можна виділити три частини бази даних: вимірювальні засоби 

(ультразвукові діагностичні системи); об’єкт контролю; результати 
діагностики. Інформація про вимірювальні засоби, апріорні дані про об’єкт 
контролю, результати досліджень заносяться у відповідні таблиці для 
подальшого аналізу, діагностики і матеріалознавчих досліджень. 

Заключення і висновки. 
Розроблена інформаційна система ультразвукової діагностики та 

матеріалознавчих досліджень, які націлені на визначення розсіяної 
пошкодженості матеріалів на основі реєстрації зворотно розсіяного 
ультразвукового сигналу і оцінці переддефектного стану матеріалу. 
Інформаційна система дозволяє документувати параметри ультразвукових 
засобів діагностики, апріорні дані про об’єкт досліджень та результати 
діагностики. База даних інтегрована в діагностичне програмне забезпечення 
ультразвукового комп’ютерного томографа на зворотно розсіяному сигналі. 
Програмне забезпечення реалізоване на мові C# з використанням технології 
ORM для роботи з базами даних MySQL та парадигми об’єктно-орієнтованого 
програмування для подальшого гнучкого вдосконалення. Інформаційна система 
може використовуватися в матеріалознавчих дослідженнях та для моніторингу 
переддефектного стану конструкційних матеріалів в процесі експлуатації і 
завчасного виявлення місць, ймовірних щодо виникнення дефектів. 
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конструкторів для створення ресурсів дистанційного навчання, також шляхи 
розв’язання основних проблем при самостійній розробці та створенні ресурсу 
для дистанційного навчання. 

Ключові слова: дистанційне навчання, web-ресурс, опитування, 
тестування, презентації, програмування 

Abstract. I work on the problem of distance learning, which in our country do 
not pay enough attention. 

Key words: distance learning, web-resource surveys, tests, presentations, 
stories, programming 

Вступ Оскільки одним із стратегічних напрямів реформування освітньої 
системи України є активне використання інформаційних та комунікаційних 
технологій для розвитку дистанційного навчання, необхідно розглянути основні 
популярні платформи для дистанційного навчання [1-3, 6, 7]. Вибір платформ 
дистанційного навчання є дуже важливим кроком. Учень вивчає в мережі або 
завантажує педагогічний зміст, що йому рекомендований, організовує свою 
роботу, виконує вправи, він може бачити еволюцію своєї діяльності на 
інтерфейсі комп’ютера, виконувати завдання для самооцінки та передавати 
виконані завдання на перевірку вчителю [4,5]. Вчителі та учні спілкуються 
індивідуально або в групі, пропонують теми для обговорення й 
співробітничають при вивченні або створенні загальних документів. 

Адміністратор забезпечує й підтримує обслуговування системи, управляє 
доступами та правами учнів та вчителів, створює зв’язки із зовнішніми 
інформаційними системами (адміністративними документами, каталогами, 
педагогічними ресурсами тощо). На сьогоднішній день у світі існує значне 
число дистанційно орієнтованих  платформ для організації електронного 
навчання, які поділяються на дві великі категорії: з закритим кодом 
(комерційні); відкритим кодом (поширюються безкоштовно). 

Ресурс для дистанційного навчання має також, забезпечувати повну 
взаємодію користувачів не тільки з педагогами але і з іншими користувачами. 
Завдяки такій взаємодії ресурс буде завжди прислуховуватись до думки 
користувачів, і не важливо учень це чи вчитель, чи батьки, якщо ідея цікава 
вона має бути реалізована. 

Огляд сучасних систем дистанційного навчання 
Одним з лідером серед розробників комерційних продуктів є американська 

компанія Blackboard Inc., яка розробила платформу для електронного навчання 
"Blackboard". Компанія володіє цілою лінійкою програмних продуктів, які 
активно використовуються по всьому світу для організації навчального процесу 
на всіх рівнях освіти.  

Система дистанційного навчання «Прометей» є платформою, за 
допомогою якої можна створити віртуальний університет та організувати 
дистанційне навчання навіть з великою кількістью учнів, завдяки інструментам 
автоматизації – це забезпечую зручну роботу та легкість в управлінні. 

ATutor   є   веб-орієнтованою системою керування навчанням. Програмний 
продукт є простим у встановленні та використанні для інженерів, викладачів  
які можуть досить легко не тільки створювати а і переносити навчальні 
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матеріали та запускати свої курси.  
Dokeos, більше орієнтований на професійне використання. Модульність – 

являється однією з переваг-кожен модуль окремо можна редагувати, робити 
відкритим або прихованим, а також експортувати. Можливість поділу учнів на 
малі групи, використанні: ілюстрації змісту зображеннями, анімацією, звуком і 
відео; різноманітні засоби комунікації з викладачем.  

Moodle — це безкоштовна, відкрита система управління навчанням. Вона 
реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована 
насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить 
і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки 
стаціонарного навчання.  

Розробка програмного проекту 
Необхідно було створити максимально простий, але в той же час, 

максимально зручний дизайн для програмного продукту, який би забезпечував 
повний комфорт, як для учнів так і для батьків, які в майбутньому будуть 
розглядати розробку не просто, як сайт для дистанційного навчання, а як власне 
допомогу  дітям в навчанні та саморозвитку, ресурс для здобуття ними нових, 
корисних в сучасному суспільстів навичок, вмінь та знань. 

 

 
Рис.1  Головна сторінка 

 
Були використані найновіші технології, точніше-одні з останніх ланок 

розвитку таких технологій як HTML, CSS, JavaScript, JQuery. Вибір списку 
занять, цікавих завдань для самоперевірки чи Додаткових ресурсів. 

Дуже важливим завданням стало забезпечення  наочності та цікавості 
матеріалу для сприйняття та запам’ятовування його учнями. Для цього було 
використано не тільки текстовий матеріал, але й презентації  за допомогою 
Google Docs у режимі онлайн. Відео матеріал в цікавій формі також, був 
підібраний для використання на ресурсі дистанційної освіти, його можливо 
зразу переглядати на сайті, не блукаючи по іншим сайтам. 
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Рис. 2 Список завдань (уроків) 

 

 
Рис.3 Список тем уроків «Інформатика» 

 
Висновки 
Розроблено ресурс, який має одночасно і сучасний дизайн так і досить 

простий та зручний у користувані, як для дітей так і для батьків та вчителів. 
Діти та батьки мають доступ до цього ресурсу не тільки для отримання 

нових знать, вмінь та навичок але і перевірки здобутих знань, за допомогою 
інтерактивних технологій. Сторінка повністью відповідає всім новітнім 
технологіям та відповідає всім стандартним запитам, які ставляться перед 
освітнім ресурсом, точніше сказати сучасним запитам освіти та технологій. 

Ресурс містить не тільки, презентації, розповіді та тести також можна 
користуватись завданнями для самоперевірки, які реалізовані в виді тестування 
та інших цікавих завдань. 
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Завдяки простим технологіям, які не будуть навантажувати комп’ютер 
користувача ресурс однаково швидко працює на сучасній комп’ютерній техніці 
та на застарілій комп’ютерній техніці, яка здебільшого переважає в навчальних 
закладах України. 

Також завдяки розвитку комунікаційних мереж, таких як в останній час 
стали популярними соціальні мережі, вдалось реалізувати, групу в одній з 
соціальних мереж, де користувачі можуть напряму задавати питання, 
обговорювати ті чи інші завдання, доповнювати та в цілому впливати на роботу 
та розвиток ресурсу. 

Вдалось реалізувати матеріал розважального характеру в виді навчальних 
ігор, в які учень може пограти одразу після закінчення того чи іншого уроку та 
розділу. 

Взагалі ресурс націлений на постійне оновлення та удосконалення, як 
зовнішнього вигляду, так і оптимізації його роботи на застарілій та новій 
техніці, не можна також не згади про зовнішній вигляд, який з часом буде 
змінюватись відповідно до дизайну, який буде користуватись популярністью. 
Взагалі в освіті, як в традиційній так і наприклад в дистанційному виді 
навчання, потрібно завжди рухатись в ногу з часом та особливостями розвитку 
дітей того чи іншого періоду. 
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Анотація: В роботі розглядається доцільність, можливість та 

ефективність поєднання термохірургії та кріохірургії новоутворень в межах 
одного оперативного втручання. Сформульовані основні медико-технічні 
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вимоги до кріохірургічної та термохірургічної апаратури. Це дозволило 
авторам визначити систему концептуальних підходів до визначення 
стратегічних шляхів подальшого розвитку кріотермохірургічного 
приладобудування. Були створені універсальний автоматизований 
кріохірургічний комплекс та багатофункціональний термохірургічний апарат. 
Схема та структура установки кріохірургічної універсальної "Кріо-Пульс" 
(складової частини вищезазначеного кріохірургічного комплексу) дозволяє 
ефективно застосовувати кріохірургічний метод лікування практично у всіх 
областях медицини, в яких застосування методу є доцільним. 

Застосування багатофункціонального термохірургічного апарату «БТА-
300» ПАТОНМЕД дозволяє суттєво спростити проведення оперативних 
втручань та попередити ускладнення, у тому числі при інфекційноускладненій 
онкопатології, підвищити абластичність та покращити віддалений прогноз 
для пацієнта. 

Ключові слова: новоутворення, кріохірургія, термохірургія 
Abstract. In this paper we present research study examined the feasibility, 

possibility and efficiency combining thermal surgery and cryosurgery tumors within 
the same surgery. The basic medical and technical requirements to cryosurgical 
thermalsurgical equipment. This allowed the authors to determine the system of 
conceptual approaches to the definition of strategic ways to further create 
cryothermalsurgical equipment. Were created universal automated cryosurgical 
complex and multifunctional thermalsurgery equipment. Scheme and structure 
installation universal cryosurgical "Cryo-Pulse" (part of the above cryosurgical 
complex) allows using cryosurgical treatment in practically all areas of medicine in 
which application method is appropriate. The use of thermo multifunctional surgical 
equipment "BTA-300" PATONMED allows greatly simplified the surgery and prevent 
complications, including infection with oncopathology, ablastics increase and 
improve long-term prognosis for the patient. 

Key words: tumors, cryosurgery, thermalsurgery 
Вступ 
За даними ВООЗ [1] онкологічні захворювання у світі знаходяться на 

п’ятому місці серед причин смертності, що становить близько 3%. Україна 
займає друге місце в Європі за онкологічною захворюваністю та темпами 
поширення раку. Ризик розвитку онкологічних захворювань становить 27,7% 
для чоловіків і 18,5% для жінок. Злоякісні новоутворення вражають в Україні 
кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку.  

Онкологічна захворюваність стабільно зростає [2] на 2,6-3% на рік, і рак 
продовжує «молодіти». За розрахунками фахівців, до 2020 року кількість 
вперше захворілих на рак в Україні перевищить 200 тис. Саме з цієї причини 
пошуки нових технологій лікування раку є актуальною проблемою сьогодення. 

Найбільш поширеною технологією боротьби з новоутвореннями на даний 
час залишається оперативне втручання, яке у порівнянні з іншими хірургічними 
операціями має ряд особливостей та принципів. Повнота їх врахування суттєво 
впливають на успішність операції, частоту розвитку ускладнень, інвалідизацю 
та якість життя пацієнта, віддалені наслідки. 
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Один з основних принципів онкохірургії – абластичність, як комплекс 
заходів і прийомів направлених на попередження розповсюдження злоякісних 
клітин з пухлини в рану. Він включає зведення до мінімуму травматизації 
пухлини під час операції, видалення пухлини в межах здорових тканин у 
відповідності з принципами анатомічної зональності і футлярності, видалення 
пухлини в одному блоці з регіонарними лімфатичними вузлами, попередня 
перев’язка судин органа що видаляється, ізоляція тканин, що видаляються, 
обкладанням їх салфетками, використання лазерного, електродіатермічного або 
кріогенного скальпелів, періодичне промивання і зміна рукавиць та 
інструментів [2]. 

Інша проблема онкохірургії це попередження інфекційних ускладнень при 
виконанні оперативних втручань при інфекційноускладненій онкопатології. 

Основной текст  
Матеріали та методи досліджень Дослідження складаються з чотирьох 

самостійних блоків. Один з них - пошук конструктивних рішень, матеріалів, 
розробка та випробування установки кріохірургічної універсальної "Кріо-
Пульс". Другий це експериментальні дослідження на основі електронної 
мікроскопії по вивченню дії низьких температур на паренхіматозні органи, 
зокрема, печінку у тварин в залежності від різних температурних та часових 
параметрів. Третій блок це пошук конструктивних рішень, матеріалів, розробка 
та випробування багатофункціонального термохірургічного апарату «БТА-300» 
ПАТОНМЕД. Четвертий блок визначення можливості санації ран для типових 
інфекцій на різних стадіях інфекційного процесу, гемостазу та лімфостазу, 
включаючи превентивний лімфостаз та гемостаз в зоні розсічення.  

В кріохірургічних експериментальних дослідженнях використано 77 
лабораторних тварин. Їх було розділено на 7 груп по 11 осіб в кожній та 
прооперовано під загальним наркозом із виконанням усіх стандартних вимог 
біоетики. Експериментальних тварини було поділено на наступні групи: група 1 
- контроль, група 2 - кріохірургічна дія на печінку при температурі мінус 60°С, 
група 3 - кріохірургічна дія при температурі мінус 100°С, група 4 - 
кріохірургічна дія при температурі мінус 180°С. Тривалість кріохірургічної дії в 
групах 2-4 складала З хвилини. В групах 5, 6 та 7 кріохірургічна дія при мінус 
60°С, мінус 100°С та мінус 180°С тривала 9 хвилин відповідно. 

Після лапаротомії була мобілізована печінка тварин та аплікаційним 
методом з допомогою пласких аплікаторів 20 мм в діаметрі проводилась кріодія 
на печінкову паренхіму. Динаміка росту льодяної зони контролювалась з 
допомогою інтраопераційного ультразвуку. Електронно-мікроскопічні 
дослідження проводились, як безпосередньо після відтавання, через 1 та 24 
години, а також через 7, 21 та 30 діб.  

Дослідження ефективності обробки інфікованих та хронічних гнійних ран, 
можливості гемостазу та лімфостазу з судин різного діаметру та превентивного 
гемо-лімфостазу проводилися в рамках гострих і хронічних експериментів на 
лабораторних тваринах. Дослідження проводилися у вигляді стерильних 
хірургічних операцій і маніпуляцій на 3-х видах лабораторних тварин - білих 
щурах, кроликах і свинях вагою 25-30 кг. Всі операції проводилися під 
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наркозом, а маніпуляції з обов'язковим застосуванням місцевих анестетиків. 
Виведення тварин з експерименту проводилося передозуванням наркотичних 
препаратів. 

Були створені три адекватні моделі гнійної рани в залежності від терміну 
перебування в ній інфекції [3]. Для інфікування ран в експерименті 
використовувалася суміш культур мікроорганізмів з високою стійкістю до 
антибіотиків, які були виділені в клініці. Вона складалась з кишкової палички 
(Escherichia coli), пневмонійной клебсіели (Kllebsiella pneumoniae), синьо-
гнійної палички (Pseudomonas aeruginosa), золотистого стафілокока 
(Staphylococcus aureus), фекального ентерококка (Enterococcus faecalis) в 
концентрації 0 , 5 одиниць по Mc Farland для поверхневих ран і 0,1 одиниць по 
Mc Farland для подфасціальной ран; грибок Candida albicans - (0,4 одиниць по 
Mc Farland для поверхневих і 0,2 одиниць по Mc Farland для подфасціальной 
ран). 0,5 одиниць відповідає концентрації 1,5 х 108 мікробних тіл в мілілітрі. 
Такий набір інфекцій дозволяє в повному обсязі прогнозувати результати 
обробки контамінованих ран. 

Результати дослідження та їх обговорення 
В результаті проведених теоретичних, модельних та експериментальних 

досліджень та випробувань були сформульовані основні медико-технічні 
вимоги кріохірургічної техніки, які були досягнуті в установці кріохірургічній 
універсальній "Кріо-Пульс"  (табл. 1). 

Таблиця 1 
Медико-технічні характеристики установці кріохірургічної універсальної 

"Кріо-Пульс" 
№ п\п Найменування параметра Значення параметра 

1. Температурний інтервал кріодії, (у контакті із 
органом, який підлягає кріодеструкції) 

0... мінус 180°С (±10°С) 

2. Кріоагент Зріджений азот 
3. Обсяг замороженої зони (для різних аплікаторів), 

см3 
5-180 

4. Точність стабілізації температури кріодії, °С ±5 
5. Час виходу на режим охолодження, хв. Не більше ніж 5 
6. Час екстреного відігрівання, хв. Не більше ніж 2 
7. Ємність кріоагенту, л 10 
8. Час безперервної роботи від однієї заправки кріо 

агентом (10л), хв. 
Не менше 120 

9. Робочий тиск кріоагенту, атм. Не більше 2,5 
10. Споживана потужність, Вт Не більше 600 
11. Габарити, мм 400x610x1500 
12. Маса, кг 90 
13. Кількість змінних кріоінструментів і аплікаторів, 

шт. 
3+16 

14. Області застосування Онкологія, загальна хірургія, (абдомінальна), 
гінекологія, проктологія, дерматологія, 
урологія, пухлини молочної залози. 
При наявності відповідних змінних 
кріоінструментів може застосовуватися 
практично у всіх областях медицини 

15. Вимоги до обслуговуючого персоналу Середній медичний персонал 
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Схема та структура розробленого комплексу дозволяє ефективно 
застосовувати кріохірургічний метод лікування практично у всіх областях 
медицини, в яких застосування методу є доцільним. 

Установку кріохірургічну універсальну "Кріо-Пульс" з комплектом 
кріоінструментів та аплікаторів зображено на рис. 1. 

Рис. 1. Зовнішній вид розробленої універсальної кріохірургічної установки 
«Кріо-Пульс». 

 
Проведені експериментальні дослідження на лабораторних тваринах 

дозволили вперше верифікувати характеристику ультраструктурних змін в 
паренхімі печінки на клітинному рівні, які виникають в процесі 
кріохірургічного втручання в діапазоні різного спектру наднизьких температур 
на паренхіматозних органах живих біологічних об'єктів. Ультраструктурні 
зміни в клітинах печінкової паренхіми відкрили ряд нових механізмів 
руйнування як вітальної фізіологічної, так і патологічної тканин в процесі дії на 
них наднизьких температур, які застосовуються в практичній кріохірургії. 
Отримані результати електронної мікроскопії гепатоцитів в результаті 
кріохірургічної дії на них стали науковою платформою для створення сучасної 
кріогенної апаратури в області лікування злоякісних пухлин та їх ефективного 
попередження, включаючи і абдомінальну онкологію. Дослідження дії різних 
низькотемпературних діапазонів на паренхіму печінки дозволили зробити ще 
один важливий висновок, який полягає в оптимізації температурних режимів 
при лікуванні ракових хворих - найбільш ефективна кріодеструктивна дія 
реалізується в температурному режимі кріодії від мінус 170°С до мінус 180°С. 

Проведені експериментальні дослідження по санації ран на різних стадіях 
інфекційного процесу дозволяють стверджувати про високу ефективність 
апарату «БТА-300» ПАТОНМЕД. Результати досліджень представлені в табл.2 

Розрахунки підтвердили, що в діапазоні 200-400 ° С існує чітка залежність 
між температурою потоку, часом обробки рани і ефективності стерилізації 
рани. Зниження температури на зрізі сопла нижче 200 ° С недоцільно через 
істотне збільшення часу обробки рани, а збільшення температури потоку вище 
450ºС і, відповідно, скорочення часу обробки тканин менше 30 секунд 
недоцільно через загрозу карбонізації тканин, зменшення глибини термічного 
впливу і, як наслідок, зниження надійності стерилізації. 
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Таблиця 2 
Результати бактеріологічного контролю термічної обробки підфасціальних 

гнійних ран у кроликів 
№ Температура 

потоку, °С  
Температура 

поверхності рани, °С  
Час обробки 

рани, с  
Результат 

бактеріологічного 
контролю  

1  300  110  180  Росту нема 
2  350  125  90 Роста нет 
3  350  125  60 Росту нема 
4  300  95  90 Ent. faecalis меньше 5х103  
5  400  140  30 Росту нема 
6  300  110  60 Росту нема 
7  400  140  90 Росту нема 
8  300  110  90 Ent. faecalis 104, E. coli 105 
9 200 80 180 Росту нема 
10 450 140 30 Ent. faecalis <103 

E. coli <103 
 

Особливо показовим виявилося використання безконтактної 
високотемпературної коагуляція з використанням апарату «БТА-300» 
ПАТОНМЕД для досягнення остаточного гемостазу при великих резекціях 
печінки і селезінки, капілярній кровотечі в важкодоступних місцях та 
лімфостазу. Для визначення ефективності та переваг розробленого апарату 
були проведені серії порівняльних операцій, аналогічних за обсягом втручання, 
але виконані з використанням різних технологій. Порівнювався час, витрачений 
на виконання операції, обсяг крововтрати і терміни, за які відбувалося повне 
відновлення функції органу. Висновок про ефективність технології був 
зроблений по агрегованого показника кількісних параметрів оперативного 
втручання по відношенню до інструментальної методикою. У всіх випадках в 
терміни від 7 до 180 діб проводилося гістологічне вивчення стану місця 
операції. В процесі досліджень була розроблена та захищена патентом [4] 
технологія превентивного гемо-лімфостазу, яка дозволяє проводити безкровні 
розтини та суттєво підвищує абластичність оперативного втручання. 

Заключення 
Проведені дослідження дозволяють стверджувати про перспективність 

розробки кріотермохірургічної апаратури, заснованої на безконтактному 
термічному впливі на зони, що межують з пухлиною та подальшій кріоабляції 
новоутворення. Таке поєднання дозволяє суттєво підвищити абластичність 
оперативного втручання, досягти ефективного гемо-лімфостазу та попередити 
можливі інфекційні ускладнення, які можуть супроводжувати післяопераційний 
період.  

Дослідження та випробування розробленої універсальної кріохірургічної 
установки «Кріо-Пульс» та багатофункціонального термохірургічного апарату 
«БТА-300» ПАТОНМЕД підтверджує можливість її серійного виробництва та 
готовність до клінічного застосування. 
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Анотація. Вивчення особливостей виховання молоді, враховуючи і 

студентів вікового періоду, в сучасному екстремальному соціальному стані, 
які сформовані в результаті продовження воєнних дій є актуальним питанням 
сьогодення. 

У наведеній роботі на основі розробленого авторами аналітичного 
алгоритму анкетування студентів проведено кореляційний аналіз, який 
стосується гендерних особливостей виховання молоді у сім’ї. Об’єктом 
анкетування стали студенти 4-го курсу факультету біомедичної інженерії у 
складі 54 чоловік. 

Використовували для кореляційного аналізу програму IBM SPSS Statistical 
22(англ. Statistical Package for the Social Sciences). Програма являє собою 
комп’ютеризовану обробку даних, яка включає в себе велику кількість методів 
для статистичного аналізу та ін. 

Проведені дослідження показали наявність значущості кореляції по 
анкетах. Отримані дані впроваджені в роботу кафедри біомедичної 
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кібернетики в якості лабораторних робіт та лекційних курсів. 
В перспективі отримані результати заплановані до впровадження в курс 

«Наш перший курс» в масштабах ВНЗ України. 
Ключові слова: студентська молодь, анкетування, гендерні особливості 

виховання, сім’я, кореляційний аналіз в системі «тато-мама».  
Summary. The studies of features of education are young, talking in to account 

the students of age old period, in the modern extreme social state, that is formed as a 
result of continuation of military operations is the pressing question of present time. 

In the brought work over based on the analytical algorithm of questionnaire of 
students worked out by authors a cross correlation analysis that touches the gender 
features of education youth in family is conducted. The students of 4th course of 
faculty of the biomedical engineering became the object of questionnaire in 
composition 54 persons. 

Used for a cross correlation analysis the program IBM SPSS Statistical 
22(Statistical Package for the Social Sciences). The program shows the computer 
assisted processing of data that includes for self-planty of methods for a statistical 
analysis and other undertaken studies showed a presence to meaning fullness of 
correlation on questionnaires. The got is dived the departments of biomedical 
cybernetics inculcated in work as laboratory works and lecture courses. 

Key words: college students, questionnaires, gender peculiarities education, 
family, correlation analysis in the system of "father-mother". 

Вступ. 
Сучасний етап розвитку освіти, зокрема технічної, характеризується 

всебічним поширенням тестувань, анкетувань серед студентів ВНЗ, що 
потребує застосування різних статистичних методів дослідження для їх аналізу. 

Кафедра біомедичної кібернетики розробила анкетування, на основі якого 
зроблено аналіз відповідей студентів з метою визначення рівню значимості, яка 
є мірою статистичної достовірності результатів. Аналіз проведено в програмі 
IBM SPSS Statistical 22 за допомогою кореляційного аналізу. 

Огляд літератури. 
В загальному  плані  розглянута проблема  є певною  складовою державної 

програми України по підрозділу «Здоров’я та довголіття людини» [1].  
Фундаментальні підходи до поняття «сім’я»  як середовища формування 

креативних властивостей особистості розглянути в роботах українських вчених  
[2 – 4, 7, 10]. 

При формалізації власних даних відносно вибору методики кореляційного 
аналізу  керувались  існуючими рекомендаціями  стосовно системного підходу  
[5]. У власних публікаціях авторів даної роботи віддзеркалені загальні 
біологічні, інформаційні, соціологічні та акмеологічні  аспекти  проблеми  [8 – 
10]. 

Методика дослідження:  
 об’єкт дослідження: Об’єктом дослідження стали студенти третього 

курсу факультету біомедичної інженерії (групи: БР-43, 19 студ.; БС-41,18 студ.; 
БС-43,17 студ.) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Таким чином, загальна 
кількість опитуваних склала 54 студента. 
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 методи дослідження: В роботі використана спеціальна анкета, яка 
була розроблена авторами даної статті. В цілому анкета містить 3 групи 
запитань, які охоплюють наступні проблеми:  

♦ виховання в системі «тато-мама» (пп.2-8); 
♦ креативну(творчо-професійну) частину(пп.9-11,15,17);  
♦ соціологічного менеджменту(пп.12-14,16). 
Результати досліджень 
Для аналізу взято анкети першої групи – виховання в системі «тато-

мама»(пп.2-8) та проведено кореляційний аналіз відповідей студентів трьох 
груп, представлені результати даного аналізу.  

В анкетуванні були задані такі питання: 
1. Я добре пам’ятаю свої перші дитячі спогади 
2. Вперше мене мама похвалила за хорошу поведінку 
3. Вперше мене тато похвалив за хорошу поведінку 
4. Вперше мама мене покарала за погану поведінку 
5. Вперше тато покарав мене за погану поведінку 
6. Вперше я зрозумів(ла), що більше люблю маму 
7. Вперше я зрозумів(ла), що більше люблю тата 
8. Я переконався(лась), що люблю  обох батьків одинаково 
Відповіді на питання: у віці- до 3-х років, до 4-х років, до 5-ти років, до 6-

ти років, інше. 
Підчас аналізу анкетувань було проведено кореляційний аналіз кожної з 

груп. 
Таблиця 1 

Кореляційний аналіз групи БР-42 
Кореляція(N=19) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Pearson Correlation 1 -0,294 0,250 0-,202 0,250 -0,327 0.000a 0,220 

Sig. (2-tailed)  0,222 0,303 0,407 0,303 0,172 0.000 0,365 

2 
Pearson Correlation -0,294 1 -0,081 -0,081 -0,081 0,056 0.000a 0,544* 

Sig. (2-tailed) 0,222  0,742 0,742 0,742 0,821 0.000 0,016 

3 
Pearson Correlation 0,250 -0,081 1 -0,118 -0,118 0,081 0.000a 0,322 

Sig. (2-tailed) 0,303 0,742  0,631 0,631 0,742 0.000 0,179 

4 
Pearson Correlation -0,202 -0,081 -0,118 1 -0,118 0,081 0.000a -0,149 

Sig. (2-tailed) 0,407 0,742 0,631  0,631 0,742 0.000 0,544 

5 
Pearson Correlation 0,250 -0,081 -0,118 -0,118 1 0,081 0.000a -0,149 

Sig. (2-tailed) 0,303 0,742 0,631 0,631  0,742 0.000 0,544 

6 
Pearson Correlation -0,327 0,056 0,081 0,081 0,081 1 0.000a 0,102 

Sig. (2-tailed) 0,172 0,821 0,742 0,742 0,742  0.000 0,678 

7 
Pearson Correlation 0.000a 0.000a 0.000a 0.000a 0.000a 0.000a 0.000a 0.000a 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

8 
Pearson Correlation 0,220 0,544* 0,322 -0,149 -0,149 0,102 0.000a 1 

Sig. (2-tailed) 0,365 0,016 0,179 0,544 0,544 0,678 0.000  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

 

З проведеного ккореляційного аналізу для даної групи (19 студентів) 
отримані результати містять: коефіцієнт кореляції Пірсона (Pearson Correlation), 
імовірність помилки р(Sig.(2-tailed)), що відповідає припущенню про ненульову 
кореляцію та кількість використаних пар значень змінних N(19). Як і в інших 
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статистичних процедурах, під час розрахунку кореляції розраховується і рівень 
її значимості. Рівень значимості є мірою статистичної достовірності результатів 
обчислень. Якщо рівень значимості кореляції p менший за 0,05, то це означає, 
що з імовірністю, меншою за 5%, кореляція є випадковою і можна зробити 
висновок про те, що кореляція є статистично достовірною. В іншому випадку, 
коли p > 0,05, кореляція визнається статистично недостовірною. У наведеному 
дослідженні р = 0,016 у відношенні питання 8 від 2, тому коефіцієнт кореляції, 
звичайно ж, є значимим. 

Таблиця 2 
Кореляційний аналіз групи БС-41 

Кореляція(N=18) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Pearson Correlation 1 -0,376 0,407 -0,238 -0,077 -0,048 0,000 -0,074 

Sig. (2-tailed)  0,124 0,094 0,341 0,761 0,849 1,000 0,770 

2 
Pearson Correlation -0,376 1 -0,202 0,338 0,721** -0,462 0,031 -0,088 

Sig. (2-tailed) 0,124  0,421 0,170 0,001 0,053 0,901 0,730 

3 
Pearson Correlation 0,407 -0,202 1 -0,110 -0,024 -0,378 0,041 -0,182 

Sig. (2-tailed) 0,094 0,421  0,664 0,926 0,122 0,872 0,470 

4 
Pearson Correlation -0,238 0,338 -0,110 1 0,419 -0,078 -0,022 -0,256 

Sig. (2-tailed) 0,341 0,170 0,664  0,083 0,758 0,931 0,306 

5 
Pearson Correlation -0,077 0,721** -0,024 0,419 1 -0,570* 0,002 -0,218 

Sig. (2-tailed) 0,761 0,001 0,926 0,083  0,014 0,993 0,384 

6 
Pearson Correlation -0,048 -0,462 -0,378 -0,078 -0,570* 1 0,000 0,132 

Sig. (2-tailed) 0,849 0,053 0,122 0,758 0,014  1,000 0,603 

7 
Pearson Correlation 0,000 0,031 0,041 -0,022 0,002 0,000 1 -0,666** 

Sig. (2-tailed) 1,000 0,901 0,872 0,931 0,993 1,000  0,003 

8 
Pearson Correlation -0,074 -0,088 -0,182 -0,256 -0,218 0,132 -0,666** 1 

Sig. (2-tailed) 0,770 0,730 0,470 0,306 0,384 0,603 0,003  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
З проведеного кореляційного аналізу для даної групи (18 студентів) 

отримані результати містять: коефіцієнт кореляції Пірсона (Pearson Correlation), 
імовірність помилки р(Sig.(2-tailed)), що відповідає припущенню про ненульову 
кореляцію та кількість використаних пар значень змінних N(18). Як і в інших 
статистичних процедурах, під час розрахунку кореляції розраховується і рівень 
її значимості. Рівень значимості є мірою статистичної достовірності результатів 
обчислень. Якщо рівень значимості кореляції p менший за 0,05, то це означає, 
що з імовірністю, меншою за 5%, кореляція є випадковою і можна зробити 
висновок про те, що кореляція є статистично достовірною. В іншому випадку, 
коли p > 0,05, кореляція визнається статистично недостовірною. У наведеному 
дослідженні р1 = 0,001 (5 від 2), р2 = 0,003 (8 від 7), р1 = 0,014 (6 від 5), тому 
коефіцієнт кореляції, звичайно ж, є значимим. 

Таблиця 3 
Кореляційний аналіз групи БС-43 

Кореляція(N=17) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Pearson Correlation 1 0,291 -0,383 0,311 -0,396 0,629  -0,332 0,377 

Sig. (2-tailed)  0,257 0,129 0,225 0,116 0,007 0,193 0,136 

2 
Pearson Correlation 0,291 1 -0,434 -0,075 -0,083 0,008 0,068 -0,504* 

Sig. (2-tailed) 0,257  0,082 0,775 0,753 0,974 0,795 0,039 
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3 
Pearson Correlation -0,383 -0,434 1 -0,233 0,528* -0,135 0,289 0,198 

Sig. (2-tailed) 0,129 0,082  0,368 0,029 0,604 0,261 0,446 

4 
Pearson Correlation 0,311 -0,075 -0,233 1 -0,388 0,158 -0,634** 0,402 

Sig. (2-tailed) 0,225 0,775 0,368  0,123 0,546 0,006 0,109 

5 
Pearson Correlation -0,396 -0,083 0,528* -0,388 1 0,066 0,628** -0,488* 

Sig. (2-tailed) 0,116 0,753 0,029 0,123  0,801 0,007 0,047 

6 
Pearson Correlation 0,629** 0,008 -0,135 0,158 0,066 1 -0,059 0,187 

Sig. (2-tailed) 0,007 0,974 0,604 0,546 0,801  0,823 0,473 

7 
Pearson Correlation -0,332 0,068 0,289 -0,634** 0,628** -0,059 1 -0,628** 

Sig. (2-tailed) 0,193 0,795 0,261 0,006 0,007 0,823  0,007 

8 
Pearson Correlation 0,377 -0,504* 0,198 0,402 -0,488* 0,187 -0,628** 1 

Sig. (2-tailed) 0,136 0,039 0,446 0,109 0,047 0,473 0,007  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
З проведеного кореляційного аналізу для даної групи (17 студентів) 

отримані результати містять: коефіцієнт кореляції Пірсона (Pearson Correlation), 
імовірність помилки р(Sig.(2-tailed)), що відповідає припущенню про ненульову 
кореляцію та кількість використаних пар значень змінних N(17). Як і в інших 
статистичних процедурах, під час розрахунку кореляції розраховується і рівень 
її значимості. Рівень значимості є мірою статистичної достовірності результатів 
обчислень. Якщо рівень значимості кореляції p менший за 0,05, то це означає, 
що з імовірністю, меншою за 5%, кореляція є випадковою і можна зробити 
висновок про те, що кореляція є статистично достовірною. В іншому випадку, 
коли p > 0,05, кореляція визнається статистично недостовірною. У наведеному 
дослідженні р1 = 0,007(6 від 1), р2 = 0,039(8 від 2), р3 = 0,029(5 від 3), р4 = 
0,006(4 від 7), р5 = 0,007(7 від 5), р6 = 0,007(8 від 7), р7 = 0,047(8 віл 5), тому 
коефіцієнти кореляції для цих даних, звичайно ж, є значимим. 

Висновок 
Таким чином, в даній роботі представлені результати проведеного 

кореляційного аналізу анкетування, яке  було запропоновано студентам 
третього курсу факультету біомедичної інженерії (групи: БР-43, 19 студ.; БС-
41, 18 студ.; БС-43, 17 студ.) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Кореляційний 
аналіз здійснювався в програмі SPSS Statistic 22. 

Були отримані такі результати. По групі БР-43 коефіцієнт кореляції є 
статистично достовірною тільки у відношенні питань 8 від 2, оскільки 
значимість кореляції p<0,05. У групі БС-41 статистична достовірність кореляції 
спостерігається в питаннях: 5 від 2 та 6; 8 від 7, оскільки у всіх парах 
значимість кореляції p<0,05. У групі БС-43 значимість спостерігається в 
питаннях: 6 від 1; 8 від 2,7 та 5; 5 від 3, 8 та 7; 4 від 7; 7 від 4 та8, оскільки у 
всіх парах значимість кореляції p<0,05. Можна зробити висновок, що вплив 
відповідей тісно залежать один від одного. 

Розроблений підхід до вивчення особливостей креативного розвитку 
студентської молоді може бути використано в середніх навчальних закладів, на 
предметах психології у школі та ВНЗ України. Таким чином дана робота значно 
розширює ареол впровадження в практичну соціальну педагогіку. 
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Аннотация. В работе приведен обзор современных форматов 

представления музыкальной информации, введено понятие сигнала 
музыкального и показаны наиболее часто встречающиеся преобразования, 
осуществляемые с музыкальным сигналом на всех этапах его жизненного 
цикла от звукозаписи до звуковоспроизведения. Описана работа современных 
синтезаторов волнового табличного синтеза и дано аналитическое описание 
выполняемой ими работы. Отдельное внимание уделено задачам 
преобразования музыкальных произведений и музыкальных сигналов из 
амплитудно-временных форматов в объектные (векторные) форматы и 
обратно. Предложены модели аналитического описания и осуществления 
таких преобразований, а так же способы оценки качества выполнения таких 
преобразований. 

Ключевые слова: объект музыкальный, нота, свойства объекта, 
автомодельность сигнала, амплитудно-временной формат, объектный 
формат, преобразование сигнала, идентификация объектов, оценка качества 
системы, камертон. 

Abstract. The paper provides an overview of music information modern formats, 
the definition of a music signal and shows the most common transforms of a music 
signal at all stages of the life cycle from the recording to sound reproduction. There 
is shown main functions of modern wave table synthesizers and given analytical 
descriptions of their work. Special attention is paid to the problems of transforming 
audio and music signals from the amplitude-time format to the object format and 
back. There is given analytical descriptions of the signal transform implementation, 
and shown ways to quality assessment of such transforms. 

Key words: Musical object, note, object properties, signal scaling, amplitude-
time format, object format, signal conversion, object identification, quality 
assessment system, a tuning fork. 

Вступление 
Музыкальным сигналом принято называть сигнал, который был получен 

из звуков музыкальных инструментов с помощью аудиозаписи, генерации или 
воспроизведения сигнала, записанного ранее, а также каким-либо другим 
способом. Для автоматизированной обработки средствами вычислительной 
техники сигнал представляется в цифровом виде. В данной работе описывается 
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представленный в дискретном виде музыкальный сигнал (полученный с 
помощью импульсно-кодовой модуляции). 

Множество музыкальных сигналов, звучащих в ограниченном промежутке 
времени, можно назвать музыкальным произведением. Каждое музыкальное 
произведение, по аналогии с графическими цифровыми форматами, возможно 
представить в виде амплитудно-временного  и объектного форматов [1]. При 
этом, если каждый музыкальный сигнал музыкального произведения 
описывается отдельно, например, в виде нотной партитуры, то формат 
представления является объектным форматом. Если музыкальное произведение 
представлено в виде единой последовательности значений, описывающих в том 
или ином виде звуковые колебания — формат представления является 
непрерывным. 

Амплитудно-временной формат  
Амплитудно-временной формат (АВФ) сигналов, включая  музыкальные, 

является  функцией времени f(t). Каждое значение данной функции содержит 
информацию о мгновенной амплитуде сигнала в конкретный момент времени t. 
Благодаря невысоким требованиям к программному и аппаратному 
обеспечению, которое необходимо для воспроизведения записи музыкального 
сигнала, выраженного в АВФ, формат получил широкое распространение в 
аналоговой и цифровой и компьютерной технике [2]. Отсутствие нелинейных 
искажений в усилительном тракте позволяет теоретически воспроизводить одну 
и ту же звукозапись, представленную в АВФ абсолютно идентично. Наиболее 
популярными из аналоговых носителей информации являются катушки, 
грампластинки и аудиокассеты с магнитной лентой. Цифровые носители 
информации в АВФ, не использующие методов сжатия, чаще всего 
представлены компакт-дисками формата Compact Disk Digital Audio (CD-DA) и 
файлами Microsoft Waveform data (Wave). Сигнал на таких носителях 
представлен в виде решетчатой функции, Полученной методом импульсно-
кодовой модуляции  — Pulse Code Modulation (PCM). Стандартов де-факто для 
цифровых музыкальных форматов является частота дискретизации сигнала, 
равная 44100 Гц с количеством уровней квантования 216

 [3]. Согласно теореме 
Котельникова, эти значения параметров позволяют исключить искажений 
сигнала, воспринимаемых на слух при передаче и воспроизведении 
музыкальных записей [4].  

К явным недостаткам АВФ стоит отнести большой объем цифровых 
данных требуемых для хранения музыкальных произведений на цифровых 
носителей. Например, звукозапись продолжительностью 11 минут в формате 
Wave-файла занимает на диске 116,4 Мб.  

Объектный формат  
Основным фундаментальным понятием в теории музыки является нота. 

Ноты, образуя одновременные или последовательные интервалы, формируют 
как  созвучия, так и мелодию соответственно. Другими словами, из нот 
формируются музыкальные фразы (звуковые объекты, которые выполняют ме-
лодическую функцию) и аккорды (объекты, которые выполняют гармониче-
скую функцию).  Ноту  определяют как  символ записи, так и соответствующий 
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данному символу звук [6]. 
Минимальный по длительности звуковой объект, воспринимаемый единым 

целым, представляет собой звуковой объект.  
Звуки, извлекаемые различными музыкальными инструментами, 

соответствуют разным музыкальным звуковым объектам. Музыкальные 
звуковые объекты имеют следующие свойства:  

1) длительность; 
2) тон; 
3) громкость; 
4) тембр; 
5) время начала звучания. 

Приведенные выше свойства имеют звуковые объекты, которые 
составляют как акустические, так и электрические сигналы (в аналоговой 
форме), полученные посредством электромеханических преобразователей, и в 
том числе, представленные в объектных форматах записанные музыкальные 
произведения. 

Нотная запись является самым популярным объектным форматом музыки. 
Нотная запись – это система объектов (пауз, нот, знаков альтерации и др.) с 
определенным набором характеристик, таких как: высота, длительность, 
временные значения, громкость. Нотная запись существует и используется в 
привычном виде с XVII в. 

Цифровые мультимедийные системы вместо системы нот чаще всего 
применяют в качестве объектного — формат MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface — цифровой интерфейс музыкальных синтезаторов). Такой формат 
состоит из набора команд, которые позволяют управлять работой музыкальных 
синтезаторов. Формат MIDI дает возможность описать музыкальные объекты со 
значительно большим набором характеристик, по сравнению с нотной записью. 
Этот формат был предложен в 1983 году, чтобы  управлять музыкальными 
синтезаторами фирм Korg, Yamaha, Roland, и др. В 1991 году на основе MIDI 
был разработан стандарт GM (General MIDI). Затем, компанией Roland — 
стандарт GS (General Synthesis), а с 1994 года фирмой Yamaha — стандарт XG 
(Extended General). Формат SMF (Standart Midi File) применяется для хранения 
сообщений MIDI на носителях. Объектный формат отличается очень малым 
размером файлов и гибкостью музыкального произведения [7].  

Для того, чтобы воспроизвести музыкальное произведение формата MIDI, 
требуется использовать программно- и/или аппаратно-реализованные 
комплексы. Интересным свойством MIDI является то, что различные 
мультимедийные системы позволяют воспроизвести одно и то же музыкальное 
произведение в объектном представлении с явно воспринимаемыми отличиями 
для стороннего слушателя. 

Преобразования музыкальных сигналов 
В процессе синтеза, звукозаписи, воспроизведения, обработки и других 

операций, музыкальные сигналы подвержены значительному количеству 
различных преобразований. 

Некоторые преобразования вызваны технической необходимостью и не 
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имеют задачи вносить в сигнал искажения, воспринимаемые слушателем. Это 
следующие преобразования: 

• линейные усиления; 
• аналого-цифровые и цифро-аналоговые; 
• запись на носители (аудио-ленту, грампластинки, mp3, диски формата 

CD-DA, и др.) и воспроизведение с них; 
• преобразования форматов. 
• преобразования из акустических (колебаний среды) в электрические (и 

электромагнитные) и наоборот; 
Другие преобразования имеют цель внести искажения в сигнал, 

воспринимаемый слушателем, в той или иной степени и обычно не зависят от 
способа представления, формата и носителя музыкального сигнала. Данные 
преобразования используются для сознательного изменения звуковых свойств 
музыкального сигнала с целью изменения его психоакустических эффектов [8, 
6]. К ним относятся: 

• временная коррекция (изменение длительности сигнала); 
• психоакустическая коррекция (при помощи виталайзеров, эксайтеров, 

энхэнсеров и др. [6]); 
• нелинейные искажения, вызванные устройством оборудования 

(присутствуют при каждой обработке звуковых сигналов); 
• нелинейная обработка по громкости (компрессия, максимизация и др.); 
• другие преобразования. 
В данной работе основное внимание сфокусировано на преобразованиях 

форматов музыкального сигнала, а именно, на преобразованиях, 
осуществляющих переходы между амплитудно-временным и объектным 
форматами. 

Преобразование объектного формата в амплитудно-временной 
Задача прямого преобразования – задача автоматизированного 

преобразования музыкальных сигналов из объектного формата в амплитудно-
временной. Данная задача успешно решена, и активно применяется с 80-х годов 
XX в. большим количеством музыкальных синтезаторов. Синтезаторы, которые 
реализуют прямое преобразование музыкальной информации, имеют широкое 
применение в индустрии музыки, индустрии современных гаджетов и звуковых 
карт персональных и мобильных компьютеров [2]. Данные синтезаторы 
осуществляют обработку сообщения в формате MIDI (GM, GS, XG, SMF) и 
генерируют музыкальный сигнал в амплитудно-временном формате (в 
аналоговом или цифровом виде). 

Математическое описание музыкального сигнала, который был получен 
при звукозаписи определенного музыкального инструмента, может быть 
представлен в виде функции F(t) колебаний звуковой волны во времени [9]: 

F(t) =A1n1(t–θ1)+A2n2(t– θ2)+…+ANnN(t– θN)+h(t), 
где Ai – громкость звучания отдельной ноты; ni(t) — амплитудно-временные 
характеристики отдельных нот мелодии; θi — временные смещения, 
определяющие начальные моменты звучания каждой ноты; h(t) — сигнал 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 77 



 Том 2. Выпуск 45                                                                                                                            Технические науки 

помехи, вносимый звукозаписывающей аппаратурой, процессом исполнения 
музыкальных партий на музыкальном инструменте; t — время [5].  

Необходимо учесть, что такие характеристики музыкальных объектов, как 
тон и длительность лежат в основе амплитудно-временного представления 
каждой из нот ni(t). Для задания длительности для каждой из нот служит 
отдельная переменная Θi. Тембр определен непосредственно самим 
инструментом, и выступает как общее свойство для всех нот n(t) одного 
сигнала F(t).  

Большая часть музыкальных инструментов обладает свойством 
автомодельности [2]. Это свойство используется для получения  временной 
функции ноты ni(t) музыкального инструмента из функции определенной ноты 
n0(t) этого же музыкального инструмента посредством масштабирования 
функции n0(t) вдоль оси времени: 









=

i
i m

tntn 0)( , 

где mi — коэффициент масштабирования, i — положение ноты ni(t) по высоте 
относительно ноты n0(t). Для равномерно темперированного строя европейской 

музыки 122
i

im
−

= , ...2,1,0 ±±=i [8]. 
К примеру, нота «до» первой октавы находится на 12 полутонов выше 

ноты «до» малой октавы, и частота её основного тона в два раза выше частоты 
основного тона ноты «до» малой октавы. Поэтому, временная функция ноты 
«до» малой октавы n2(t) будет сжата в два раза относительно функции n1(t): 

)2(
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Любая нота из диапазона музыкального инструмента может быть выбрана, 
как базовая нота n0(t), вне зависимости от использования в определенном 
музыкальном сигнале F(t). За n0(t) можно принять временную функцию ноты 
«ля» первой октавы, с частотой основного тона  υ=440 Гц. Большая часть 
музыкантов-исполнителей применяют тон ноты «ля» первой октавы для 
настройки музыкальных инструментов. Другими словами, нота «ля» с частотой 
основного тона υ=440 Гц для большинства музыкальных инструментов 
европейского хорошо темперированного строя является базовой. А частота 
υ=440 Гц называется камертонной [10]. 

Данная характеристика применяется во всех современных музыкальных 
синтезаторах, которые используют метод волнового табличного синтеза [11]. 
Такие синтезаторы применяют банк данных сигналов одной (базовой) ноты для 
каждого музыкального инструмента. Чтобы получать мелодии определенного 
инструмента сигнал базовой ноты масштабируется по высоте основного тона на 
значение mi. Для каждой ноты происходит сдвиг  во времени на величину θi и 
масштабирование по амплитуде на величину Ai согласно партии этого 
инструмента. Далее происходит суммирование всех сформированных функций 
для одного музыкального инструмента. В итоге модель музыкального сигнала, 
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сформированного синтезатором для конкретного музыкального инструмента, 
имеет следующий вид: 

∑ 






 −
⋅=

i i

i
i m

tnAtF θ
0)( . 

По аналогии, для k-различных музыкальных инструментов, которые 
имитирует синтезатор, сигнал можно  представить суммой сигналов всех нот, 
сыгранных в разные моменты времени с различной амплитудой: 

∑∑ 
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0)( , 

где n0
k(t) — временная функция сигнала базовой ноты k-го музыкального 

инструмента; θi — временной интервал смещения ноты n0
k(t); mi — масштаб 

ноты ni
k(t) относительно базовой ноты n0

k(t), задающий частоту основного тона; 
Ai —амплитуда звучания ноты ni

k(t) [5].  
Функция f(t) является идеализированной моделью музыкального сигнала, 

который был получен подобно звукозаписи нескольких музыкальных 
инструментов (оркестра, ансамбля). Однако необходимо сделать несколько 
допущений: 

1. Дополнительных искажений, помех и шумов аналитическим аппаратом 
в процессе получении сигнала f(t) (на основании банка данных сигналов 
базовых нот всех музыкальных инструментов) не вносится. 

2. Полученная в процессе формировании каждого сигнала n0
k(t) шумовая 

составляющая считается частью звуковых колебаний, формируемых самим 
инструментом во время звукоизвлечения. 

Математическая модель полученного при звукозаписи группы 
музыкальных инструментов музыкального сигнала, может быть представлена в 
виде функции f’(t) колебаний звуковой волны во времени: 

)()(' 0 th
m

tnAtf
k i i

ik
i +







 −
⋅= ∑∑ θ , 

где h(t) — сигнал вносимой звукозаписывающим трактом помехи, каналами 
передачи и акустическими искажениями, внешними шумами помещения. 

Для формирования такого сигнала музыкальный синтезатор (в случае 
идеализированной модели f(t)) или оркестр (в случае модели f’(t)) использует: 

1) определенное (базовое, камертонное) значение частоты основного тона 
сигналов базовых нот n0

k(t); 
2) базис N0={n0

k(t)} — набор базовых нот n0
k(t) для всех k-инструментов; 

3) объектное описание O сигнала f(t) (в виде MIDI-сообщений), 
содержащее значения Ai, mi и θi для каждого объекта Oi сигнала f(t). 

4) информацию о продолжительности звучания каждой ноты Θi; 
Тогда аналитическое выражение прямого преобразования музыкального 

сигнала примет следующий вид: 
( )ONTtf ,)( 0= , 

где O ={O1, O2, …Oi, … ON} — музыкальное произведение, представленное в 
объектном виде, Oi=O(Ai, mi, θi, Θi, k) —объект MIDI (нота), T(X) —
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математический оператор, использующий MIDI-сообщения Oi с информацией 
Ai, mi, θi, Θi и k для формирования f(t) на основе базиса N0, N0={n0

k(t)} — 
совокупность сигналов базовых нот музыкальных инструментов [5]. 

Система, испольюзующая прямое преобразование сигнала в 
автоматизированном режиме функционально может быть представлена в 
качестве блока, входным сигналом которого является объектный формат 
музыкального сигнала Oi, а выходным — амплитудно-временной формат f(t) 
сигнала (рис. 1). 

T(O, N0)
O f(t)

 
Рис.1. Система, реализующая прямое преобразование сигнала 

 
Преобразование амплитудно-временного формата в объектный 
Задача, которая остается в меньшей степени решенной, является обратной 

задаче преобразования объектного формата в амплитудно-временной. Задача по 
преобразования амплитудно-временного формата в объектный в работе названа 
задачей обратного преобразования сигнала. Ее суть заключается в получении 
нотных партитур каждого из звучащих инструментов в звукозаписи. Область 
применения этого преобразования довольно обширна:  

• уменьшение объемов звуковых данных; 
• реставрация архивных звукозаписей; 
• процесс обучения; 
• редактирование партий музыкальных инструментов; 
• нотное представление игры виртуозов-исполнителей и композиторов; 
• создание караоке-произведений. 
Сегодня преобразование амплитудно-временного формата в объектный 

может быть выполнено только человеком с применением средств 
автоматизации лишь для обработки амплитудно-временного сигнала до 
преобразования, и средств для обработки объектного сигнала после. 

Математическое описание задачи обратного преобразования в общем виде 
может быть представлено следующим аналитическим выражением: 

)),(( 0
1 NtfTO −= , 

где O={O1, O2, …Oi, … ON} — музыкальное произведение, представленное в 
объектном виде, Oi=O(Ai, mi, θi, Θi, k) — объект MIDI, T -1(X) — аналог 
математического оператора, выполняющего преобразование обратное прямому 
преобразованию T, f(t) — музыкальный сигнал, представленный в амплитудно-
временном формате, N0={n0

k(t)} — совокупность сигналов базовых нот 
музыкальных инструментов. 

В результате обратного преобразования из музыкального сигнала f(t) на 
основе имеющихся объектов n0

k(t) получаются MIDI-образы Oi, содержащие 
информацию об амплитуде (Ai), времени начала звучания (θi), 
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продолжительности (Θi),  тоне (mi) и тембре инструмента (k) каждой ноты (Oi). 
В качестве априорной информации в таком случае необходимо 

использовать сам сигнал f(t), базис нот N0={n0
k(t)} и значение частоты 

основного тона сигналов базовых нот n0
k(t). 

Автоматизированная система, реализующая обратное преобразование 
сигнала функционально может быть представлена блоком, входным сигналом 
которого является авмплитудно-временной формат f(t) музыкального сигнала, а 
выходным — объектный формат сигнала O (рис. 2). 

T-1(f(t), N0)
Of(t)

 
Рис. 2. Система, реализующая обратное преобразование сигнала 

 
Задача идентификации музыкальных объектов 
Задача идентификации музыкальных объектов  — задача получения 

объектного формата O (нотной записи) многоголосной мелодии по амплитудно-
временному формату f(t) музыкального произведения. 

Задача идентификации музыкальных объектов является задачей обратного 
преобразования музыкального сигнала T-1. 

Задача идентификации музыкальных объектов считается решенной тогда, 
когда для всех k-инструментов, музыкальные сигналы партий которых 
присутствуют в сигнале f(t), удается найти объекты Oi и вычислить параметры 
Ai, mi, θi, Θi каждого объекта Oi. 

В качестве априорной информации при решении задачи идентификации 
музыкальных объектов используются: 

1) базис N0={n0
k(t)} для всех k-инструментов, музыкальные объекты 

которых требуется идентифицировать при решении задачи; 
2) определенное (базовое, камертонное) значение частоты основного тона 

сигналов базовых нот n0
k(t); 

3) сигнал f(t), представленный в амплитудно-временном формате. 
Задача идентификации музыкальных объектов заключается в выделении из 

сигнала-переносчика, то есть звукового сигнала музыкального произведения, 
смысловой информации, заключенной в нем и в дальнейшем представлении ее 
в объектном виде и делится на две подзадачи: 

• классификация музыкальных образов по классам инструментов; 
• определение характеристик (признаков) каждого объекта класса [5]. 

Выбор структуры системы идентификации музыкальных объектов 
Если преобразования T и T-1 взаимообратные, то должны выполняться 

условия: 
( ))(1 XTTX −=  и ( ))(1 YTTY −= . 

При корректной реализации прямого преобразования T(X) и обратного    T-

1(X), условие должно выполниться для набора объектов Oi: 
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 ( )0
1 ),( NOTTO −= .  (1) 

Аналогично преобразованию MIDI-сообщений в сигнал f(t) и обратно, 
должно выполняться равенство: 

 ( )( )0
1 ,)()( NtfTTtf −= . (2) 

Условия (1, 2) позволяют выполнить проверку работоспособности 
конкретных реализаций одного из преобразований T или T-1, а также произвести 
его оценку как качественно, так и количественно. 

Однако, обратное преобразование T-1, описываемое в данной работе, 
требует качественных и количественных оценок необходимых для сравнения с 
предложенными ранее реализациями алгоритмов [12 — 16]. 

Для количественной и качественной оценки реализации обратного 
преобразования (T-1), необходимо создание единой системы, включающей в 
свой состав оба преобразования, источники априорной информации (сигналов) 
и анализатор, выполняющий оценку. Кроме того, система должна позволять 
контролировать процессы преобразования на всех промежуточных стадиях. 
Способом оценки качества реализации преобразований может быть выбран 
сравнительный анализ одноименных сигналов до и после преобразования. 

Реализация системы возможна согласно условиям (1) и (2). 
Создание системы согласно условию (2) позволит выполнить 

преобразования в два этапа: 
1) обратное преобразование сигнала f(t), представленного в амплитудно-

временной форме в сигнал O в объектном виде; 
2) прямое преобразование полученного сигнала O вновь в амплитудно-

временную форму сигнала f'(t): 
( )( )0

1 ,)()(' NtfTTtf −= , 
где f(t) — исходный музыкальный сигнал, а f'(t) — музыкальный сигнал, 
полученный в результате работы системы (рис. 3) [5]. 
 

T-1(f(t), N0) T(N0, O)
Of(t) Система 

оценки 
качества

f’(t)

f(t)

 
Рис. 3. Структура системы преобразований сигнала 

 
Чтобы оценить качество реализации преобразования, используется 

сравнительный анализ сигналов f'(t) и f(t). Для идеализированной системы 
f'(t)=f(t). 

Однако, данная структура имеет несколько выраженных недостатков: 
1) для музыкальных сигналов не существует методов формальной оценки 

разницы сигналов f'(t) и f(t); 
2) любое изменение параметров и режимов работы механизмов обратного 
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преобразования (T-1), особенно на этапе настройки системы, вызовет обработку 
промежуточных сигналов всеми последующими этапами системы, и это 
приведет к чрезмерным аппаратным и временным затратам; 

3) в качестве априорного используется сигнал f(t) с заранее 
определенными свойствами. Отсутствие возможности оперативного влияния в 
самой системе на сигнал f(t) и его характеристики существенно затруднит 
отладку и настройку всей системы. 

Иным методом реализации преобразований является создание системы 
согласно условию (1) (рис. 4). Даная система позволяет выполнить 
преобразования в обратном порядке: 

1) преобразование объектного формата O в амплитудно-временную 
форму сигнала f(t); 

2) обратное преобразование сигнала f(t), представленного в амплитудно-
временной форме в объектный формат O’: 

( )0
1 ),( NOTTO −=′ , 

где O — массив музыкальных объектов, формирующих сигнал f(t), O’ — 
массив объектов, сформированных на основе сигнала f(t) [5]. 
 

T(N0, O) T-1(f(t), N0)
O f(t) O’

O

Система 
оценки 

качества

 
Рис. 4. — Структура системы преобразований сигнала 

 
Чтобы оценить качество реализации преобразования, используется 

сравнительный анализ сигналов O’ и O. 
Наличием синтезатора, выполняющего прямое преобразование, на первом 

этапе продиктованы следующие достоинства структуры: 
1) при помощи синтезатора (можно считать его эталонным) возможно 

получить эталонный набор n0
k(t), применяемого в задаче обратного 

преобразования, абсолютно эквивалентный набору n0
k(t), используемому 

синтезатором в прямом преобразовании; 
2) получаемый синтезатором сигнал f(t) имеет известные заранее свойства, 

сигнал f(t) несет информацию об объектах Oi; 
3) элементы массивов O и O’ могут быть сравнимы по любому из 

параметров A, m, θ и k с применением выбранных заранее показателей оценки 
качества; 

4) наличие обратного преобразования на втором этапе приведет к 
меньшему количеству затрат при настройке параметров системы, позволяя 
использовать созданные ранее образцы сигналов f(t) не загружая этап прямого 
преобразования каждый раз. 

Заключение 
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Малая изученность вопроса задачи идентификации музыкального сигнала, 
в отличие от задач распознавания графических образов или речи, допускает 
разную трактовку терминов, принятых в музыкальных и технических кругах. 
Например, частотное положение звука может быть описано терминами «тон» 
или «высота звука», причем в рамках отношений принятого музыкального 
строя отдельного музыкального инструмента высота звука оценивается 
субъективно. В определении временных показателей (длительность нот, темп 
исполнения) и показателей громкости исполнения также отсутствуют четкие 
критерии. Музыканты привычно используют термин «форте», что означает 
«громко», однако не приводятся количественные определения (например, 
децибелах), соответствующей звучанию «форте». Такие неопределенности не 
позволяет выработать единую четкую систему оценки качества систем 
идентификации и распознавания музыкальных сигналов.  

В работе предложено аналитическое описание задач прямого и обратного 
преобразования музыкальной информации. В основу обратного преобразование 
предложено опираться на базис в виде тембральных образов каждого 
музыкального инструмента. Сформирована задача идентификации 
музыкальных сигналов в общем аналитическом виде. На основе сравнения 
исходного сигнала и сигнала полученного после прямого и обратного 
преобразования, предложен способ оценки качества реализации обоих 
преобразований. 

В решении задачи идентификации музыкального инструмента 
предлагается использовать базу данных о тембральных образах музыкальных 
инструментов.  
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Анотація: В роботі представлені результати досліджень можливості 

застосування мінімально інвазивних кріохірургічних оперативних втручань з 
приводу раку головки підшлункової залози. 

Авторами вперше в світовій клінічній практиці запропонована стратегія 
із застосуванням кріохірургічних втручань в лікуванні хворих на рак головки 
підшлункової залози. Вона стала науковим початком для розвитку мінімально-
інвазивних втручань на підшлунковій залозі, продовжила тривалість життя 
таких хворих з 6-8 місяців до 32 місяців, а також забезпечила новий якісний 
етап в житті цього важкого контингенту ракових хворих. 

Проведенні дослідження дозволили розробити хірургічну методику 
малоінвазивних оперативних втручань з приводу раку підшлункової залози 
створити набір кріоінструментів для мінімально інвазивних втручань з 
приводу рак головки підшлункової залози. Вони стали базовими для подальшого 
удосконалення конструкції установки кріохірургічної універсальної "Кріо-
Пульс".  

Ключові слова: рак головки підшлункової залози, кріохірургія, мінімально 
інвазивні оперативні втручання. 

Abstract. The authors of the first in the world clinical practice proposed strategy 
with the use of cryosurgical interventions in the treatment of patients with cancer of 
pancreatic head. This cryosurgical methodology was the scientific starting point for 
the development of minimally invasive surgery on the pancreas, extended life 
expectancy of patients with 6-8 months to 32 months and provided a qualitatively new 
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stage in the life of this heavy contingent of cancer patients. 
The study allowed the development of minimally invasive surgical technique of 

surgery for cancer of the pancreas generate cryoinstruments for minimally invasive 
interventions for cancer of the pancreatic head. They became the basis for further 
improving the design of the installation of universal cryosurgical "Cryo-Pulse". 

Key words: cancer of the pancreatic head, cryosurgery, minimally invasive 
surgery. 

Вступ  
Онкологічні захворювання залишаються однією з найрозповсюдженіших 

патологій людини в даний час. Ефективність лікування та смертність в значній 
мірі залежності від локалізації та виду новоутворення. Одним з найтяжчих для 
лікування є рак підшлункової залози, особливо рак головки підшлункової 
залози. Частота захворювання населення на рак підшлункової залози зростає як 
в Україні, так в світі в цілому. Так, статистичні дані показують тенденцію 
зростання раку підшлункової залози за останні роки з 3% до 15.1% на 100.000 
населення. На відміну від інших форм злоякісних захворювань рак 
підшлункової залози більше ніж в 42% всіх випадків діагностується в 
запущеній формі, як правило, з дисемінацією ракового процесу [1]. 

Кріохірургічний метод лікування різних захворювань, в першу чергу 
онкологічних, завдяки наявності беззаперечних і суттєвих переваг перед 
альтернативними методами отримує все ширше розповсюдження в лікувальних 
закладах нашої держави [2]. Зважаючи на потенційні можливості кріохірургії, 
як методу, особливості перебігу раку підшлункової залози та сучасні тенденції 
до проведення оперативних втручань дослідження можливості проведення 
мінімально інвазивних кріохірургічних оперативних втручань з приводу раку 
головки підшлункової залози є актуальним. 

Основной текст  
Матеріали та методи. Матеріалом для аналізу послужили результати 

кріохірургічних втручань при неоперабельному раку головки підшлункової 
залози в 74 хворих. В основу розробки та застосування в клінічній практиці 
кріохірургічного методу лікування підшлункової залози закладені власні 
технологічні та експериментальні дослідження в області паренхіматозних 
органів. Мінімально інвазивні кріохірургічні втручання проводились з 
розробленою авторами установки кріохірургічної універсальної "Кріо-Пульс" 
[3]. 

Результати та обговорення. Кріохірургічна процедура в лікуванні раку 
головки підшлункової залози сфокусована на максимальному трансформуванні 
активної вітальної та агресивної ракової маси в неактивну авітальну та 
дегенеративну ракову тканину. Використовуючи цей інновативний принцип в 
комплексній концепції лікування раку підшлункової залози, створюється 
патогенетична платформа для переведення активного росту ракової пухлини в 
хронічно-помірний та затяжний процес розвитку ракової хвороби в людському 
організмі.  

Кріохірургічна операція відбувається в наступній послідовності (Рис.1). 
Після лапаротомії, інспекції органів черевної порожнини та мобілізації головки 
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удосконалення конструкції установки кріохірургічної універсальної "Кріо-
Пульс". 
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Аннотация: Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уже давно 
зарекомендовали себя как надежные, безопасные и удобные в использовании 
средства для выполнения широкого круга задач. Важнейшим фактором их 
использования является относительная простота и отсутствие экипажа на 
борту, что значительно повышает возможности использования. 

Нами разработан беспилотный летательный аппарат для проведения 
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визуального обследования опор воздушных линий электропередачи, а также 
приведены преимущества использования в электроэнергетике над 
стандартными методами обследования.  

Ключевые слова: электроэнергетика, квадрокоптеры, безпилотные 
летательные аппараты. 

Abstract: Unmanned aerial vehicles (UAVs) have long established themselves as 
a reliable, safe and easy to use means to fulfill a wide range of tasks. The most 
important factor in their use is the relative simplicity and absence of crew on Board, 
which greatly increases utilization. 

We have developed an unmanned aerial vehicle to conduct VI-sulinowo 
examination of supports of overhead power lines, and describes the benefits of using 
in power over standard methods of examination 

Keywords: electric, quadcopters, unmanned aerial vehicles. 
Вступление 
На данный момент в электроэнергетике для визуального обследования 

воздушных линий электропередач, применяются трудоемкие и затратные 
способы проверки технического состояния всей конструкции линий, либо 
используются методы которые не могут полностью отразить все особенности 
их повреждения. Так согласно ПУЭ техническое обслуживание воздушных 
линий электропередачи (ВЛ) включает проведение осмотров (различных 
видов), выполнение профилактических проверок и измерений, устранение 
мелких неисправностей. Осмотры ВЛ подразделяются на периодические и 
внеочередные. В свою очередь периодические осмотры делятся на дневные, 
ночные, верховые и контрольные [2]. 

Как можно заметить основным видом осмотров является обход с 
биноклем, что не является особо информативным методом, а подъем на опору 
осуществляется гораздо реже, а также требует дополнительных специальных 
средств, таких как телескопические подъемники, либо вертолеты. 

В связи с этим целью данной работы является разработка  прототипа 
БПЛА для использования в электроэнергетике и проведения обследования и 
инспекции воздушных линий электропередач.  

Обзор литературы  
Каждый безпилотный летательный аппарат (БПЛА) снабжается  

системами, необходимыми для удаленного управления, т.е. системой полного 
автоматического удаленного управления [3]. 

На сегодняшний день существует несколько конструктивных направлений 
исполнения БПЛА: 

- самолетного исполнения; 
- мульти-роторного исполнения с вертикальным валом; 
- конвертопланы 
Конвертопланы в перспективе являются самими эффективными для 

обследования линий электропередач (ВЛ), так как имеют возможность 
одновременно и вертикального взлета, так и возможность разворота винто-
моторной группы для полета на дальние дистанции. На данный момент плохо 
реализованы системы управления конвертопланами, не разработаны полетные 
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контроллеры которые смогли бы динамически изменять геометрию 
летательного аппарата, и при этом иметь достаточно надежные летные 
характеристики [3]. 

Поэтому с учетом специфики проверки ВЛ оптимальным вариантом будет 
использование мультикоптера для выполнения визуального обследования ВЛ. 

В Республике Казахстан наряду с общем устареванием опор ВЛ по 
причине их установки еще в советское время, имеет место также и 
использование опор технически неисправных и требующих срочного ремонта 
или замены. В данной ситуации осмотры ВЛ на проблемных участках 
необходимо проводить как можно чаще, при этом используемые в Республике 
Казахстан методы осмотра не позволяют в полной мере оценить техническое 
состояние ВЛ, по различным причинам, таких как недостаток финансирования, 
удаленность ВЛ и осложнение доступа к опорам ВЛ[1]. 

Исходя из опыта таких стран как Германия, Австрия, Швейцария, в 
которых для осмотра ВЛ привлекается пилотируемая воздушная техника, с 
установленным тепловизионным оборудованием и наличием технического 
персонала [3].  

В мировой практике в последние годы активно началось использование 
БПЛА во всех отраслях. Причиной этому является относительная простота 
разработки как универсальных устройств так и специального назначения. 
Стоимость использования БПЛА несравнимо меньше чем стоимость покупки 
либо аренды пилотируемых летательных аппаратов. Помимо получения в 
распоряжение пилотируемой воздушной техники, необходимо также и наличие 
персонала способного управлять этой техникой а также получение лицензий на 
использование, согласование полетов и прочие процедуры свойственные 
гражданской авиации. БПЛА не имеют этих недостатков, использование БПЛА 
как таковых не требует специальных разрешений, не требует особенного 
обслуживания и особенных навыков их эксплуатации. Так как за поддержание в 
воздухе и стабилизацию в пространстве отвечает используемый полетный 
контроллер, то использование БПЛА не требует сложной подготовки оператора 
использующего такой класс техники [3]. В Республике Казахстан лишь 
требуется регистрация и получение идентификационного номера для БПЛА 
весом более 1,5 кг. Обучение работы персонала с работой не займет много 
времени, для уверенного управления БПЛА на открытом пространстве в 
ручном режиме с включенной стабилизацией курсовой устойчивости требует 
лишь несколько часов практики. 

Предлагается использование БПЛА для мониторинга технического 
состояния ВЛ в Республике Казахстан, так как их использование сокращает 
расходы, а также практически не требует технического обслуживания, и 
требует лишь базового обучения персонала основам использования БПЛА. 
Исходя из этого появится возможность постоянного периодического 
детального визуального осмотра ВЛ, что необходимо в текущей ситуации когда 
срок эксплуатации значителен и превышает 20 лет [1]. 

Методы решения  
Методическую основу исследований составил системный подход, анализ 
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первичной информации, экспертные опросы, мониторинг средств массовой 
информации (СМИ), специализированные базы данных, мониторинг 
официальной статистики,  специальные и отраслевые издания. 

Результаты.   
Были выполнены расчеты, на основании которых был собран летательный 

аппарат. В таблице приведена методика и формулы для расчета [4,5].  
Наименование формула Наименование формула 
Осевая скорость 

воздушного винта 
 

Окружная 
скорость перед 

воздушным 
винтом 

 

Сила тяги 
воздушного винта 

 

Мощность 
воздушного 

винта  
 

Хорда лопасти 
воздушного винта  

Циркуляция 
 

Индуктивная 
окружная скорость 

 

Окружная 
скорость в 
плоскости 

воздушного 
винта 

 

Циркуляция по 
теории крыла 

 

Тяга воздушного 
винта 

 
Производная 

коэффициента тяги 
воздушного винта 

 

Полная  
потребная 
мощность 

воздушного 
винта 

 

Производная 
коэффициента 

мощности 
воздушного винта 

 

Аксиальный кпд 
по вихревой 

теориии 
 

 
Заключение и выводы. 
Разработанный БПЛА обладает широкими возможностями такими как: 
1. Управление с клавиатуры и джойстика.  
2. Точечное управление, т.е. возможность выбора любой точки на 3D-

карте, и БПЛА достигнет их автоматически. Высота и скорость полета также 
регулируются. 

3. Полет вне прямой видимости.   
4. Автоматический взлет и посадка, которые контролируется программным 

обеспечением наземной станции, скорость при этом составляет от 0,2 до 0,5 
м*с. 

5. Контроль полета в режиме реального времени.  В дополнение к данным 
о местоположения, курса и высоты, наземная станция также предоставляет 
другие полетные данные. 

6. Автоматический возврат домой.  
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7. Данный БПЛА может использоваться не только в энергетике но и в 
других отрасли народного хозяйства Казахстана. Применение камер с высокой 
кратностью оптического увеличения позволяет использовать БПЛА для 
широкого круга задач связанных с мониторингом местности.  

8. В МЧС для выполнения разведывательных работ, поисково-спаса-
тельных работ. Применение для ликвидации последствий ЧС, для получения 
актуальных данных с максимального количества участков, контроль за 
лесными пожарами, разливами рек . 
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Аннотация: В статье проведено обоснование методики определения 
показателей надежности воздушных линий электропередачи с учетом 
климатических факторов. Методика основана на дифференцированной оценке 
надежности от отдельных факторов, что позволяет более точно определять 
показатели надежности при ограниченном числе статистических данных. 

Ключевые слова: показатели надежности, мониторинг воздушных линий, 
аварийные режимы, предельные теоремы теории вероятностей.  

Abstract: The article justifies a methodology for determining parameters of 
overhead power lines reliability index subject to climatic factors. The technique is 
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based on a differentiated assessment of reliability of individual factors which can 
determine more accurately reliability indices with a limited number of statistical 
data. 

Keywords: reliability index, monitoring of overhead lines, emergency modes, 
limiting probability theorems. 

Введение  
При проектировании интеллектуальных электрических сетей, которые в 

автоматическом режиме должны выявлять наиболее аварийно опасные участки 
сети, а затем с целью предотвращения аварии и снижения потерь изменять 
характеристики и схему сети, основной проблемой является информация о 
надежности сетей. Особенностью определения показателей является то, что на 
надежность работы электрических сетей влияет большое количество различных 
факторов: конструкции опор, типы проводов, сроки эксплуатации, 
климатические условия т.д. В настоящее время для оценки надежности 
электрических сетей используются показатели надежности из справочников и 
книг. Однако эти показатели слишком усреднены по регионам, временам года и 
т.д. Поэтому результаты расчета не могут достоверно отображать реальную 
ситуацию и соответственно обоснованно проводиться мероприятия по 
повышению надежности электроснабжения и снижению аварийных режимов. 

Факторы, влияющие на надежность электрических сетей 
Воздушные линии (ВЛ) электропередачи – наиболее повреждаемые 

элементы электрических сетей из-за территориальной протяженности и 
подверженности влиянию климатическим воздействиям. Их параметр потока 
отказов на порядок выше параметров потока отказов трансформаторов и 
выключателей [1]. 

Количество отказов на 100 км ВЛ в год по всем причинам для элементов 
электрической сети представлено в таблице 1 [2]. 

Таблица1  
Параметры потока отказов по всем причинам на 100 км ВЛ 

Воздушные линии 
параметры потока отказов, ω, [отказ/год] 

Напряжение, [кВ] 
35 110 220 330 500 750 

Одноцепные 2 3,9 1,7 1,3 0,6 0,6 
Двухцепные (отказ одной цепи) 1,6 3,9 2 3,8 - - 

 
Причинами повреждаемости воздушных линий электропередачи в 

основном являются следующие факторы: старение оборудования (изменение 
свойств материалов); недостатки проектирования; дефекты конструкции и 
изготовления; дефекты монтажа; недостатки эксплуатации; посторонние 
воздействия; климатические воздействия (атмосферные перенапряжения, 
изменения температуры окружающей среды, действие ветра, гололедные 
образования на проводах, вибрации и «пляска» проводов, загрязнение воздуха, 
влияние геомагнитных бурь). Отказы, вызванные влиянием климатических 
воздействий, составляют порядка 40% (рис. 1). Самыми тяжелыми являются 
гололёдно-ветровые воздействия [3]. 
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Рис. 1.  Распределение отказов основных элементов ВЛ 35-500 кВ по 

причинам  в  процентах  к общему числу отказов 
 

Доля отказов ВЛ  из-за воздействия гололёдно-ветровых нагрузок в 
процентах от общего количества отказов по всем причинам приведена в 
таблице 2. 

Таблица 2  
Количество отказов воздушных линий электропередачи  при гололёде в 

[%]  от общего количества отказов ВЛ по всем причинам 
Напряжение, [кВ]  35 110 220 330 500 750 
Количество отказов, [%] 2 3,9 1,7 1,3 0,6 0,6 

 
Для оценки надежности воздушных линий электропередачи с учетом 

влияния внешних факторов целесообразно использовать метод поправочных 
коэффициентов. Параметры потока отказов первичных элементов умножаются 
на поправочный коэффициент, значение которого определяется в зависимости 
от погодных условий и времени года. В качестве исходной информации 
целесообразно использовать карты климатических условий по ветровым и 
гололёдно-ветровым нагрузкам. 

Повышение достоверности при обработке статистических данных 
Показатели надежности воздушных линий зависят от большого числа 

влияющих внешних, зачастую независимых, факторов. Дифференциация 
влияющих факторов позволит более точно и с меньшим количеством 
статистических данных определять показатели надежности. Весь случайный 
процесс можно представить, как сумму случайных процессов.  

Согласно центральной предельной теореме, закон распределения 
достаточно большого числа независимых случайных величин (при соблюдении 
некоторых нежестких ограничений) сколь угодно близок к нормальному 
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Предлагается дифференциация линии по времени и пространству [6, 7, 8]. 
Линия разбивается на зоны по гололедным, гололедно-ветровым и ветровым 
нагрузкам. Каждой зоне присваивается свой коэффициент парциональности 
(рис. 2). 

Например, зона S1 имеет IV район по ветру, II район по гололедно-
ветровым нагрузкам, II район по толщине стенки гололеда, зона S2 имеет IV 
район по ветру, II район по гололедно-ветровым нагрузкам, IV район по 
толщине стенки гололеда и т.д.  

Также учитывается время года, когда произошла авария. В модели 
корректируются коэффициенты в зависимости от времени года и тех нагрузок, 
которые испытывает линия (таблица 3).  

Таблица 3 
Весовые коэффициенты отключений линии электропередачи 

Время 
года 

Климатические 
нагрузки 

Веса парциальных коэффициентов для зон 
k(S1) k(S2) k(S3) … k(Sn) 

весна, 
лето, 
осень 

ветровые k1_1 k2_1 k3_1 … kn_1 

зима 

ветровые k1 1 k2 1 k3 1 … kn 1 
гололёдно-
ветровые k1_2 k2_2 k3_2 … kn_2 

гололёдные k1 3 k2 3 k3 3 … kn 3 
 
Параметр потока отказов определяют индивидуально для каждого 

компонента с учетом парциальных весовых коэффициентов отключений [6, 7, 
8].  

ω = k1_1·…·kn_1·ω1 + k1_2·…·kn_2·ω2 + … + k1_n·…·kn_n·ωn,    (6) 
где ω1, ω2, ωn — парциальные коэффициенты отключений компонентов, [1/год]; 

k1_i, k2_i, kn_i — веса i-тых парциальных коэффициентов отключений; 
ω — общий параметр потока отказов моделируемого компонента, [1/год]. 
Парциальные коэффициенты вычисляются в зависимости от длины 

участка линии электропередачи, от параметров  потока отказа на этом участке и 
от срока эксплуатации линии. 

Таким образом, оценка надежности является довольно сложной задачей, 
так как необходимо учитывать множество факторов. Расчеты показателей 
надежности должны выполняться на основе статистических данных. Для более 
точного расчета при малом числе исходных данных целесообразно 
дифференцирование внешних факторов, влияющих на надежность. В 
настоящее время сбор данных об авариях ведется по РД 34.20.801-2000 
«Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе 
энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей». 
Основными видами документации при сборе первичной информации об отказах 
элементов системы являются журналы, формуляры, карточки. Структура 
представления данных в табличной форме рассчитана на ручную обработку. 
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Эта форма не позволяет выполнить анализ текущего уровня надежности и 
прогноз последующего состояния системы. Кроме того, эта документация 
практически закрыта, довольно часто скрываются сведения об аварийных 
режимах, что отрицательно влияет на объективность этой информации. 
Поэтому для объективного отражения текущего технического состояния 
системы, вычисления показателей надежности и необходимо внедрение 
автоматизированной системы  сбора и обработки информации. 

Практическая ценность  
Предложенная методика позволяет получить наиболее достоверные 

показатели надежности электрической сети и выбрать наиболее оптимальные 
решения при определении очередности проведения реконструкции, 
модернизации электрических сетей и ремонтных работ.  

Выводы 
На основе анализа существующих проблем оценки надежности выявлено, 

что при разработке методик необходима дифференциация факторов, влияющих 
на показатели надежности (техническое состояние линии, климатическое и 
географическое расположение, время  года). 

Для реализации методики расчета показателей надежности и 
прогнозирования технического состояния системы необходимо внедрение 
автоматизированной системы сбора  и обработки информации, использующей 
современные достижения информационно-измерительной системы контроля 
аварийных режимов. 

Одной из основных задач проектирования информационно-измерительных 
систем контроля воздушных линий (ВЛ) является обоснование выбора мест и 
пространственной частоты установки датчиков аварийных режимов. 
Разработанная методика позволяет обоснованно определять места установки 
датчиков аварийных режимов и сокращать время на поиск и ликвидации 
аварии. 
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