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Abstract. The current system of training specialists in the field of occupational 

safety is not sufficiently effective. Reforming the Ukrainian education system has 
caused the integration of disciplines concerning safety at work and at home, into one 
subject "Safety of Vital Activity of a Specialist with Basis of Occupational Safety". 
The system of training in universities should dynamically react to changes in the 
environment, social and political relations, the achievements of scientific and 
technological progress and innovations. 

Key words: safety, danger, sustainable development, securitology, labor 
protection, technosphere, work place, education, curriculum. 

Introduction. 
One of the basic human needs is the need for safety. According to Abraham 

Maslow’s hierarchy of needs the need for safety is the next stage after the 
physiological needs [1]. Growth of natural hazards, ecological imbalance in the 
environment, technogenic disasters, and social and political tension in society prove 
the urgency of safety of vital activity in Ukraine and in the world [2]. The historic 
priority in the creation of a system of education on safety belongs to Germany. There 
at the middle of the 19th century at universities the first faculties were introduced to 
teach occupational safety and safety of vital activity. Educational discipline was 
entered the curriculums of higher educational institutions of Ukraine in 1995. The 
subject «Safety of Vital Activity» is a normative discipline that is included in 
curriculums as a discipline of compulsory choice. Due to reforming of the education 
system a new discipline «Safety of Vital Activity of a Specialist with Basis of 
Occupational Safety» is the stage of establishment in Ukraine. Securitology takes a 
leading place in the structural and logical scheme of training of future professionals at 
the educational and qualification level "Bachelor", since it is a discipline that uses the 
achievements and methods of fundamental and applied sciences and allows the 
graduate to solve professional tasks taking into account the risk of internal and 
external hazards that cause emergency situations and their negatively effects. 

According to typical curricula the purpose of this subject is to study the 
scientific basis of human interaction with the sociosphere, biosphere and 
technosphere in order to enhance the creative potential of future specialists in 
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choosing strategies and tactics to ensure the safety of life taking into account that a 
human being , person’s health and life are the greatest values in society; acquiring the 
competence, knowledge, skills and abilities taking into account the risk of man-made 
accidents and natural hazards that can lead to emergency situations, unfavorable 
consequences on objectі of economic activity; formation of students responsibility for 
personal and collective security;  getting knowledge and abilities for effective 
professional activity by providing optimal management of occupational safety at 
enterprises and establishments; understanding the necessity of mandatory full 
implementation of all measures to ensure the safety at the workplaces. 

The main text. 
Safety of vital activity is a branch of knowledge and a scientific and practical 

functioning aimed at formation of security and preventing dangers through study 
general peculiarities of hazards, their reasons, properties, consequences, influence on 
the human body, fundamentals of protection of health and human life and 
environment from dangers. 

Securitology is based on humanitarian, natural, engineering, human and social 
sciences (Fig. 1).  According to D.V. Zerkalov these sciences are a kind of 
genealogical tree of safety of vital activity (Fig. 2).  

 
Figure 1. The structure of Security Sciences 

Source: [3] 
  
The trunk of a securitology tree is safety of vital activity itself and the сrown is 

formed by occupational safety, civil protection, environmental protection, industrial 
ecology, social hygiene, municipal hygiene, engineering psychology and others. 
These disciplines in turn have certain components. For example, occupational safety 
includes legal and organizational bases, occupational hygiene and sanitation, fire 
safety in civil engineering and so on. 

Safety of vital activity is an integral part of the strategic direction of human 
development defined by the United Nations as «sustainable development» [4, 5]. 
Sustainable development is the organizing principle for meeting human development 
goals while at the same time sustaining the ability of natural systems to provide the 
natural resources and ecosystem services upon which the economy and society 
depend. The desirable end result is a state of society where living and conditions and 
resource use continue to meet human needs without undermining the integrity and 
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stability of the natural systems. Sustainable development is a managed development. 
The basis of its management is the system approach and modern information 
technology that allows to quickly model different variants of development, with high 
accuracy predict their results and choose the most optimal. 

 
Figure 2. The tree «Safety of Vital Activity» 

Source: [3] 
 
One of the specific forms of human activity is the labor activity under which we 

should understand not only labor in the classical sense, but any activity (scientific, 
creative, artistic, service etc.), if it is carried out within the framework of labor 
legislation. Occupational safety is a state of working conditions in which the 
influence of dangerous and harmful occupational effects on the worker is excluded. 

Proceeding from the fact that in life, and even more in the production process, it 
is impossible to achieve absolute safety it would be unreasonable to demand from 
real industry the complete elimination of traumatism or any illness. But it is real to 
strive for minimizing the impact of existing industrial hazards. This task solves 
occupational safety - a system of legal, social, economic, organizational, technical, 
sanitary, medical and preventive measures and means aimed at saving of life, health 
and work efficiency of a person in the process of labor activity. 

In order to acquiring the knowledges in safety, necessary skills in the 
organization of production and operation in emergency situations for the future 
professionals in the curriculum of the discipline the following topics and basic 
definitions were included (Table 1). 
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Table 1 
Content of typical curriculum on safety of vital activity and occupational 

safety in Ukraine 
№ The title of topic Key words 
1 Categorical-conceptual apparatus for safety 

of vital activity, taxonomy of dangers. Risk 
as a quantitative assessment of hazards. 

Safety, danger, life, activity, 
quantification, identification, axioms 

of safety of vital activity. 
2 Natural hazards, their influence on people, 

animals, enterprises, objects of the 
economy. 

Damaging factors, natural disaster. 

3 Technogenic hazards and their 
consequences. Typology of accidents on 

potentially dangerous objects. 
Accident, catastrophe. 

3.1. Fire safety. Burning, fire, explosion. 
3.2. Radiation safety. Ionizing radiation, penetrating 

radiation. 
3.3. Chemical safety. Dangerous chemical substance, 

concentration. 
4 Social and political dangers, their types and 

features. Social and psychological risk 
factors. Behavioral reactions of population 

in emergency situations. 

Global problems, terrorism, bad 
habits,  

psycho-emotional stress. 

5 Use of risk-oriented approach for 
development of models of emergencies. Risk, concept of acceptable risk. 

6 Safety management, legal support and 
organizational-functional structure of 
population protection in emergency 

situations. 

Expertise, licensing, certification, 
audit, risk management, civil 

protection, evacuation. 
Emergency situation, emergency 
rescue works, decontamination, 

degassing, disinfection. 
7 Command of forces and means of objects 

of economic activity during emergencies. 
Emergency situation, emergency 
rescue works, decontamination, 

degassing, disinfection. 
8 General issues of occupational safety. 

Legal and organizational basis of labor 
protection. 

Labor safety, labor difficulty, labor 
intensity. 

9 State management for labor protection, 
state supervision and public control over 

labor protection. 

Normative-legal act, System of 
management of labor protection, trade 

union, responsibility. 
10 Organization of occupational safety at 

enterprises. Trainings on occupational 
safety. 

Instruction. 

11 Prevention of injuries and occupational 
diseases. 

Occupational disease, occupational 
injury, accident at work, accident 

investigation. 
By author 
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Summary and Conclusions. 
The analysis of contemporary occupational safety system shows a high level of 

injuries because of inadequate solutions in extreme industrial situations and an 
increase the role of human factor in the management of labor protection in modern 
production. Absence of active attraction of scientific community and public to 
analysis of documents at the stage of projects is unpromising from the point of 
achievement of desirable social results. Huge amount of normative and 
methodological documents, standards and instructions in the field of occupational 
safety do not only form scientific system, but sometimes contradict each other. In this 
context, the direction of the discipline «Safety of Vital Activity of a Specialist with 
Basis of Occupational Safety» on the safety of work, recognition and prevention of 
dangers in the workplace becomes of particular relevance.  
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Аннотация.  
Современная система подготовки специалистов в области безопасности труда 

является недостаточно эффективной. Реформирование системы образования Украины 
вызвало объединение дисциплин, касающихся безопасности на работе и в быту, в один 
предмет «Безопасность жизнедеятельности специалиста с основами охраны труда». Это 
нормативная дисциплина обязательного выбора в вузах Украины. Данная учебная 
дисциплина занимает ведущее место в структурно-логической схеме подготовки 
специалиста по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр». Усвоив предмет 
«Безопасность жизнедеятельности специалиста с основами охраны труда» будущие 
бакалавры должны обладать совокупностью общекультурных и профессиональных 
компетенций по вопросам безопасности жизнедеятельности в соответствующих 
направлениях подготовки для решения профессиональных задач, связанных с обеспечением 
сохранения жизни и здоровья персонала объектов хозяйственной деятельности в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций. 

В широком смысле целью обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда должна быть защита людей от опасностей, сохранения их здоровья и 
работоспособности, снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций при 
минимизации затрат по предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий. Составляющими дисциплины «Безопасность жизнедеятельности специалиста 
с основами охраны труда»  являются разнообразные науки о безопасности. В рамках этой 
отрасли разрабатываются мероприятия и способы защиты людей и объектов народного 
хозяйства в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера. Также данная отрасль является неотъемлемой частью стратегического 
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направления развития человечества, известного как устойчивое развитие. 
Для формирования идеологии безопасности, безопасного мышления и поведения 

Украина разрабатывает соответствующие способы защиты от них в любых условиях 
обитания. Система обучения в вузах должна динамично реагировать на изменения в среде 
обитания, социально-политических отношениях, достижения научно-технического 
прогресса и инновации. 

Ключевые слова: безопасность, опасность, устойчивое развитие, безопасность 
жизнедеятельности, охрана труда, техносфера, рабочее место, обучение, учебная 
программа. 
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Abstract. Feature of coal-plastic structure porous compression in the medium 

liquefied propane vapors is studied and method for pyrocarbon distribution 
estimation on the wall thickness of coal-plastic is worked out. 

Key words: porous structure, coal-plastic, compression by pyrocarbon, liquefied 
propane vapors. 

Introduction. 
Questions of compression porous structure for coal-plastics on the basis of 

phenol-formaldehyde matrices by pyrocarbon are considered in works [1,2]. However 
the real structure of their pores is not studied and the estimation of its influence on 
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the compression process by pyrocarbon is not executed. Therefore interest presents 
determination of pyrocarbon distribution on the thickness of compacted coal-plastics. 

The main text. 
At a decision mentioned task we are used method, based on the estimation of 

influence of pyrocarbon content on intensity of electron′s reflection from its base 
plane in compound of the components of coal-plastics: carbon fibres, carbonized 
matrix and pyrocarbon. 

Intensity of reflection of diffraction line from i phase we are determined with the 
use of correlation [3]: 

0

2i i
I Q SI f⋅ ⋅

= ⋅
µ

 ,                                                (1) 

where 0I , S  - intensity and section of primary ray respectively;  
( ) ( ) ( ) ( )2 exp 2Q P L F hk M p= θ ⋅ θ ⋅ ⋅ − ⋅ ; ( )L θ , ( )P θ , ( )2F hk , ( )exp 2M−  - Lorentz and 

Thompson multiplier, structural and temperature multipliers of intensity respectively; 

p  - a factor of frequency;  if  - a relative volume part of i  component;  
1

/
N

i i i
i

f q q
=

= ∑  ; 

iq  - content of i  component powder;  N  - a quantity of components;  µ  - a linear 
coefficient of attenuation. 

For powder-like mixture 

1

N

i i
i

f
=

µ = µ ⋅∑  ,                                                     (2) 

where  iµ  - a linear coefficient of attenuation of i  component powder. 
After substitution of formula (2) in correlation (1), we can be write 

0

1

0 5 i
i N

k k
k

, I Q S fI
f

=

⋅ ⋅ ⋅
=

µ ⋅∑
 .                                                (3) 

Knowing compound of powder-like mixture, we found the volume part of 
pyrocarbon Pf  

( )1P CF Mf f f= − +  ,                                                 (4) 
where  CFf , Mf  - a volume part of carbon fibres and matrix respectively. 
Intensity of diffraction line of pyrocarbon can to calculate from a formula (3) 

taking into account expression (4): 

( ) ( )
0

002
0 5

1
P P

P CF M M CF CF M

, I S fI
f f f f

⋅ ⋅
=
µ ⋅ − + +µ ⋅ +µ ⋅  

 .                               (5) 

From equation (5) it is follows that intensity of pyrocarbon reflection in powder-
like mixture linearly depends on its content. 

X-ray structural parameters (interlunar distance, diameter and height of 
crystalline particle), and also intensity of reflection we were determined with use 
diffractometer «DRON-2а» in CuKα-radiation. 

The X-ray structural parameters of pyrocarbon, carbon fibres HMT-4, carbon 
remain connective on the basis of resin GF-010 and their combinations are presented 
in a table 1. Samples from powder-like mixture make as pellets by diameter a 15 mm 
and height - 6 мм.. As connective we are used 5 % spirit solution of thermo reactive 
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glue. 
Table 1 

X-ray structural parameters of mixture of carbon materials 
Compound of mixture, % d002 L Intensity 

reflections I, mm HMT-4 GF-010 P Å 
100   3,4707   32,0   32 

 100  3,4305   28,6   16 
  100 3,4354 142,5 180 

15 85  3,4268   31,5   17 
40 60  3,4317   31,7   20 
70 30  3,4526   32,0   24 
95   5  3,4624   33,4   28 
95    5 3,4354 167,8   36 
90  10 3,4312 136,7   44 
80  20 3,4310 147,8   58 
50  50 3,4356 159,2 105 
10  90 3,4356 172,8 165 
 90 10 3,4354 175,6   32 
 80 20 3,4310 148,6   47 
 50 50 3,43,13 160,8   96 
 10 90 3,4313 136,7 164 

50 40 10 3,4310 133,5   39 
75 10 15 3,4310 142,0   45 
60 20 20 3,4310 133,5   60 
50 25 25 3,4310 138,0   64 

 
It is set that pyrocarbon is possessed maximal intensity of reflection, because its 

crystalline structure approaches to structure of natural graphite. Intensity of reflection 
partly crystalline carbon fibres HMT-4 in 5-7 times less than pyrocarbon, and coke 
remain connective on the basis of resin GF-010 below almost in two times, than for 
fibers’ HMT-4, that can be explained by absence of crystalline phase in carbonized 
connective. 

At the modeling of process pyrocarbon deposition in medium of liquefied 
propane vapors we examined a plane reactor width RB  and long RL , in its center, 
disposed a plane plate of coal-plastic width PB  and thick 2 PH . Reactionary gas 
(propane) evenly flows plate on either sides, diffuses on the surface of walls of 
reactor and plate. The walls of reactor and plate are heated to the stationary 
temperature T  at which propane decomposes with the deposit of hard sediment 
(pyrocarbon) accordance to equation: 

3 8 23 4
k

Ñ H C H⇒ +  .                                                  (6) 
The constant for decomposition speed k  in equation (6) we were set as 

Arrhenius correlation. 
Differential equation of propane transfer on length of plane reactor taking into 
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account its decomposition it is possible to write down as [6]: 

( )

( )
1

2 1 3
1 1

R P
N

inp
P P i

i

B Bd k
dX U k k

=

 
 − α α ⋅β  ⋅ + ⋅ +

−α β+ β+ ⋅ − ε + ε ⋅p ⋅ Ω  
∑

 ,                      (7) 

where  α  - a specific degree of propane decomposition on length of reactor; X  - a co-
ordinate, directed on length of reactor from the point of input of propane in a reactor;  

( ) ( )
( ) ( )

2 exp 2 exp 2
2 exp 2 exp 2

i i
i i i i i

i i

z H z H
r D z

z H z H
 − ⋅ − ⋅

Ω = ⋅ ⋅ ⋅ϕ ⋅  + ⋅ + − ⋅ 
; iD  - a coefficient of diffusion for 

propane in i  characteristic group of porous structure coal-plastic;  ir , iϕ  - a middle 
effective radius and relative part of i  characteristic group of porous structure coal-
plastic respectively; iz  - a root of characteristic equation ( )0 52 ,

i i iz k / r D= ⋅ ;  H  - a 
quantity of characteristic groups of pores; Pε  - porosity of surface of plate; U  - a flow 
rate propane on length of reactor. 

Equation (7) sets the specific degree of decomposition of propane α  on length 
of reactor and takes into account the pyrocarbon deposition processes on its walls and 
in the porous structure of plate coal-plastic. 

Executing in equation (7) the detachment of variable values and subsequent 
integration of its left part from 0 to α , and right part - from 0 to X , taking into 
account the small specific degree of propane decomposition, we will have 

( ) ( )0 50 5 1 2 1,x , X α = + γ ⋅ −   ,                                         (8) 

где  
( )

1
1

R P
N

inp
P P i

i

B Bk
U k k

=

 
 ⋅β  γ = ⋅ +
β+ β+ ⋅ − ε + ε ⋅p ⋅ Ω  

∑
 

For determination of speed diffusion constant size β  it is necessary the 
experienced way to define speed of propane output outU  and to calculate the 
maximum degree of its decomposition ( )Lα  on an out from a reactor 

( ) 1 1
3

inp

out

U
L

U
 

α = ⋅ − 
 

 .                                              (9) 

After putting correlation (9) in equation (8) at X L=  we included formula for 
define constant of speed diffusion β  

( )2 0 5,Q Q Gβ = + −  ,                                             (10) 

where  ( ) ( )
( )2

R P

R P

F B W k B W
Q

B B W
⋅ − + ⋅ −

=
+ −

;   ( )
1

1
N

P P i
i

F k
=

= ⋅ − ε + ε ⋅p ⋅ Ω∑  ; 

       
R P

W k FG
B B W

⋅ ⋅
=

+ −
 ;   

22 10 8
9

inp
inp inp

out

U
W U U

L U
 

= ⋅ − +  
 

. 

With the use of worked out method of calculation propane concentration 
distribution on length of flat reactor, taking into account its delivery to the heated 
surfaces, diffusion in the porous structure of carbon-plastic and decomposition with 
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pyrocarbon deposition, it is possible to estimate its distribution on the think of wall in 
the process of pyrolytic compression. 

Summary and Conclusions. 
The features of compression process for porous structure of coal-plastics are 

investigated in the medium of the liquefied propane vapors. 
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Аннотация. 
Изучены особенности процесса уплотнения пористой структуры углепластика в среде 
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матрицы почти в два раза ниже, чем волокон. 
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Аннотация. В работе рассматриваются возникающие проблемы систем 
управления пропульсивным комплексом оффшорных судов. В частности, ввиду 
ограниченного объема публикаций и логических соображений в изложении 
работы, рассматривается система управления пропульсивными трастерами 
DP2 Kongsberg Portable Thruster System на предмет достоверности измерений 
регулируемых и регулирующих величин.  

В работе показано применение прямых измерений, и выдача системой 
управления пропульсивными трастерами управляющих воздействий с 
приоритетом данных, полученных прямым методом измерения.   

Ключевые слова: Оффшорное судно, азимут-трастер, система 
частотного привода, электрический двигатель.  

Вступление. 
В настоящее время морской транспорт является неотъемлемой частью 

мировой транспортной системы, поэтому на сегодняшний день, оффшорный 
флот стремительно развивается.  

Суда офшорного флота, в зависимости от их типа и вида выполняемых 
работ, обеспечены огромным количеством специализированного оборудования, 
которое в обычных торговых судах не встречается. 

Суда оффшорного флота - это суда специального назначения, 
обеспечивающие такие отрасли как нефтегазовая индустрия (разведка 
месторождений, бурение скважин, установка стационарных платформ, создание 
подводной инфраструктуры, прокладка трубопроводов, обеспечение нефтяных 
и газовых платформ), ветроэнергетика (установка и обслуживание 
ветрогенераторов), дноуглубительные операции, прокладка и ремонт кабелей и 
многое другое. 

Электрооборудование и системы управления становятся все более 
сложными, что требует высокой компетенции персонала, обслуживающего этот 
тип судов, в частности флота поддержки, а также надежной работы систем 
автоматического управления узлами судна, которая основывается на верных 
прямых и косвенных измерениях текущих параметров системы (скорость 
вращения, давление, ток, напряжение и т.п.). 

Ввиду специального назначения, суда оффшорного флота имеют 
множество электрического и электронного оборудования, обслуживанием 
которого занимается электромеханик [1]. Технология обслуживания, например, 
электродвигателей насосов и электродвигателей азимутальных трастеров, 
существенно отличаются, ввиду имеющихся мощностей, питающего 
напряжения и т.д. Поэтому получение соответствующими системами 
управления достоверных данных измерений является залогом надежной работы 
судового электрооборудования и исследования в данной сфере являются 
актуальными. 

Основной текст 
Система управления судовым пропульсивным комплексом оффшорного 

судна контролирует все пропульсивные элементы й предоставляет 
индивидуальные команды управления и уставки для каждого пропульсивного 
блока. Расположение  элементов пропульсивной системы на судне изображено 
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на рис. 1 

 
Рис. 1. Расположение элементов пропульсивной системы на судне 

офшорного флота[2] 
 
На рис.1: DGL1-4 – генераторы по 3800 кВт, DGS1-2 – генераторы по 

3300кВт, Т1, Т2 – тунельные трастеры (Tunnel thrusters), потребляемая 
мощность – 2200 кВт, А1, А2 – втягивающие трастеры (Retractable thrusters), 
потребляемая мощность – 2000 кВт, Р1-Р3 – пропульсивные трастеры 
(Propulsion thrusters), потребляемая мощность 3000 кВт.  

Система управления пропульсивным комплексом состоит из двух систем 
управления:  

1) VFD (Variable frequency drive), которая производится компанией АВВ, 
2) системы контроля и управления положением винта TCU (Thruster 

Control Unit),  которая производится компанией Wartsila.  
Управление осуществляется путем взаимодействия вышеуказанных 

систем.  
Программный совместный контроль измеряемых параметров выполняется 

интегрированной системой автоматики Kongsberg  и K-chief (соответственно, 
DP-2 система). 

Система управления VFD использует следующие входные параметры: 
- Номинальная мощность приводного электродвигателя трастера; 
- Номинальный момент приводного электродвигателя трастера; 
- Номинальный ток приводного электродвигателя трастера; 
- Номинальная скорость приводного электродвигателя трастера; 
- Питание приводного электродвигателя трастера; 
- КПД приводного электродвигателя трастера; 
- Максимальный ток приводного электродвигателя трастера; 
- Предупреждение относительно температуры обмоток приводного 

электродвигателя трастера; 
- Максимальный момент винта; 
- Максимальная мощность винта; 
- Максимальная скорость винта; 
- Максимальное время ускорения/торможения винта. 
Управление приводом базируется на микропроцессорном программном 

обеспечении. Контроллер NAMC (Application and Motor Controller) управляет 
приводным электрическим двигателем трастера с помощью сигналов 
измерений, параметров уставок и команд от блока PLC AC800 и управляющей 
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панели CDP 312.  
Система управления выдает команды контроллеру привода 

электродвигателя трастера, который вычисляет позиции переключения IGBT- 
ключей в частотном преобразователе, который непосредственно выполняет 
регулирование скорости вращения винта. Сигналы, переданные системой 
управления, воспринимаются драйверами ключей для управления мостами 
инвертора. 

Управление электрическим двигателем с помощью преобразователя 
частоты основано на прямом контроле момента электродвигателя (DTC) через 
поток его статора. Силовые ключи инвертора регулируются для достижения 
необходимого потока статора и крутящего момента электродвигателя.  Силовой 
модуль переключается только тогда, когда значение фактического крутящего 
момента и потока статора отличаются от эталонных значений больше, чем 
допустимый гистерезис. Контрольное значение регулятора крутящего момента 
поступает или от регулятора скорости, или непосредственно от внешнего 
источника. 

Управление электродвигателем требует измерения промежуточного 
напряжения сети и двухфазных токов электродвигателя. Поток статора в 
системе VFD рассчитывается путем интегрирования напряжения 
электродвигателя в векторном пространстве. Крутящий момент 
электродвигателя вычисляется. как векторное произведение потока статора и 
тока ротора.  

Из [2] определено, что система управления VFD не использует прямые 
измерения скорости вращения вала пропульсивного двигателя для управления 
им. Концепция управления скоростью вращения пропульсивных двигателей 
системой VFD изображена на рис.2. 

 
Рис. 2. Концепция управления скоростью вращения пропульсивных 

электродвигателей системой VFD [2] 
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Система VFD  обеспечивает следующие защиты для гребных винтов: 
- Максимальный и минимальный пределы скорости вращения; 
- Максимальный предел мощности; 
- Максимальный предел момента; 
- Защита от коротких замыканий электродвигателя и силовых кабелей; 
- Защиты от «прыжков» скорости. 
VFD поддерживает такие режимы работы как «скорость» и «мощность».  
Скорость вращения винта коррелирует с настройками скорости в 

пропульсивной системе управления. В плохую погоду потери мощности могут 
изменяться, в связи с разными силами, которые действуют на гребной винт. 

В режиме «мощность», потребляемая мощность электродвигателя 
коррелирует с настройками мощности от пропульсивной системы управления. 
Для достижения приблизительно постоянного потребления энергии скорость 
винта изменяется. Типовая вариация скорости равняется ±10%. 

Для достижения постоянного потребления энергии при полной скорости, 
системой применяется «метод ослабления поля» [2]. Этот метод позволяет 
скорости вращения электродвигателя превышать «точки ослабления поля», 
100% оборотов в минуту, с целью поддержки постоянного потребления 
энергии. Когда скорость превышает 100% об/мин, выходная мощность 
двигателя уменьшается, путем увеличения потерь. Подобная концепция 
обеспечивает защиту от превышения скорости. 

Повышения или провалы скорости зависят от характеристик силовой 
установки с учетом переходных процессов в электродвигателях. Резкие 
изменения скорости вращения вызывают большие нагрузки, которые приводят 
к негативным явлениям, которые в свою очередь влияют на электродвигатель, а 
также и на износ электродвигателя. 

Алгоритм ПИ-регулятора в контроллере привода обрабатывает задание 
скорости, косвенные измерения тока и момента гребного винта в качестве 
обратной связи. Выходной сигнал ПИ-регулятора является сигналом опорного 
крутящего момента на модели электродвигателя в программном обеспечении 
контроллеров DTC, являющихся частью системы (см.рис.2).  

Задание скорости стремится к нулю в случае сбоя в аналоговом сигнале по 
моменту. При этом основные гребные винты продолжат свою работу, а 
выдвижные (retractable) – остановятся. В этом случае генерируется сигнал 
предупреждения об автоматической остановки винтов. 

Цикл аварийной остановки включает в себя: 
а)    Открытие вакуумного расцепителя на шинах приводного двигателя; 
б)    сокращение мощности электродвигателя и инерционный ход винта; 
в)  посылка аварийного предупреждения в интегрированную систему 

автоматики судна (IAS); 
г) включение подогревателя в электродвигателе и помещении 

преобразователя частоты. 
Для запуска после аварийной остановки электромеханику необходимо 

сбросить активный переключатель авариной остановки, сбросить блокировку и 
предупреждения, потом запустить преобразователь частоты.  
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В процессе эксплуатации в силу природных явлений возникают ситуации, 
когда расчетная скорость является неудовлетворительной и отдельный трастер 
или несколько (что гораздо опаснее) аварийно останавливается, как это было 
описано выше. Решение этой проблемы требует времени и соответствующих 
действий со стороны экипажа. Поэтому предлагается не избегать прямых 
измерений и установить датчик Telemecanique XS518B1DAL5, фирмы Schneider 
Electric для контроля оборотов трастера в количестве 2 шт. на каждый трастер, 
для обеспечения достоверности измерения и резервирования, соответственно.  

Тип датчика – индуктивный. Датчик имеет степень защиты ІР67, ІР67; 
рабочую частоту 4 кГц, рабочую температуру от -25 до +85 градусов Цельсия, и 
вибростойкость 50 Гн. Внешний вид датчика в работе показан на рис. 3.  

 
Рис. 3. Датчик Telemecanique XS518B1DAL5 в работе 

 
Таким образом, при установке вышеуказанного датчика, на удаленную 

панель предупреждений будет посылаться сигнал от VFD, т.е. расхождения 
фактической скорости с расчетной. Если уровень сигналов от двух датчиков 
оборотов одинаковый, а предупреждение про расхождение присутствует – это 
значит, что VFD ошибается относительно расчетной скорости, и трастер 
неисправен. Оператор, на свое усмотрение, может вывести из эксплуатации 
именно его. 

Система DP2 Kongsberg допускает вывод из эксплуатации 1-го двигателя 
без потери контроля над судном и без потери позиции.  В системе Kongsberg 
каждый трастер, рулевой механизм или подруливающее устройство имеет свою 
распределенную систему управления (RCS). 

Структурная схема пропульсивной системы управления с датчиком 
оборотов показана на  рис. 4. 

Заключение и выводы. Таким образом, использование прямых методов 
измерений в совокупности с непрямыми позволяет обнаруживать неисправные 
трастеры судна и принимать решения относительно их отключений от процесса 
управления положением судна, а также сократить время на поиск неисправного 
трастера и причин его неисправности. 

Для решения проблемы преждевременной остановки трастеров был 
использован дублированный индуктивный датчик оборотов Telemecanique  
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XS518B1DAL5 и результаты прямых и непрямых измерений скорости 
вращения вала гребного пропульсивного винта офшорного судна.  

В статье представлена структурная схема системы управления 
пропульсивными двигателями с использованием датчиков оборотов в 
совокупности с существующими методами ее измерения. 

 
Литература: 
1. Model Course 7.08 Electro-Technical Officer. – London: IMO, 2014. – 190 p. 
2. Technical specifications Top Coral do Atlantico, 2014. – 1029 p. 
Key words: Offshore vessel, azimuthal thruster, variable frequency drive, electrical motor. 
 
This article discusses the problems of control systems for the propulsion complex of offshore 

vessels. In particular, in view of the limited volume of publication and logical considerations in the 
presentation of the paper, the control system of the DP2 Kongsberg Portable Thruster System for 
the reliability of measurements of regulated and regulating quantities is considered. 

This article substantiates the use of direct measurements and the issuance by the control 
system of propulsion trains of control actions with the priority of data obtained by a direct 
measurement method. 

The input parameters for the current Variable frequency drive subsystem are described in 
detail. 

The article describes the existing concept of managing the Variable frequency drive 
subsystem, its advantages and disadvantages. 

Described in detail are the existing auto-protection and the consequences of their triggers 
As a result, the problem of inaccurate calculation by the Variable frequency system of the 

rotational speed of the propeller. 
In article was proposed modernization of management propulsive complex by installing 

sensors 2x speed screw Telemecanique XS518B1DAL5, company Schneider Electric at each 
propulsive thruster. As a result, were able to identify faulty testers because management system 
frequency converters used only calculated rate of speed. If two sensors disparities in speed and 
calculated rate is taken finding fault Trust era, and his displays with DP systems for further repairs. 
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2. Technical specifications Top Coral do Atlantico, 2014. – 1029 p. 
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Аннотация. В статье рассмотрен инвертор с широтно-импульсной 

модуляцией выходного напряжения, получающий питание от неуправляемого 
выпрямителя. Наличие выходного фильтра обеспечивает сглаживание кривой 
выходного напряжения инвертора до формы, близкой к синусоидальной. 
Приведены полученные в программе MATLAB/Simulink временные диаграммы 
выходного напряжения инвертора на нагрузке, а также представлен 
результат их гармонического анализа с учётом и без учета выходного 
фильтра. 

Ключевые слова: инвертор напряжения, фильтр, синусоидальное выходное 
напряжение, имитационная модель. 

Создание силовых схем и систем управления, позволяющих получить на 
выходе инвертора выходные напряжения, близкие по своей форме к 
синусоидальному является достаточно актуальным. Для решения поставленной 
задачи часто применяют автономные инверторы напряжения (АИН) или тока 
(АИТ) в составе которых используются силовые выходные фильтры. 

Структурная схема инвертора напряжения с широтно-импульсной 
модуляцией (ШИМ), реализующего принцип получения синусоидального 
выходного напряжения приведена на рис. 1. 

 

Инвертор
Uвх

Фильтр Нагрузка

Система 
управления 
инвертором

UвыхВыпрям
итель

 
Рис. 1. Структурная схема синусоидального инвертора 

 
Схема, представленная на рис. 1, содержит неуправляемый выпрямитель, 

силовой инвертор, выполненный по схеме однофазного мостового инвертора 
напряжения на базе IGBT транзисторов, выходной фильтр, нагрузку и систему 
управления инвертором напряжения. 

Исследование временных характеристик инвертора осуществлялось в 
программе компьютерного моделирования MATLAB/Simulink.  

Система управления инвертором реализована по принципу обратной связи 
по напряжению согласно структурной схемы, представленной на рис. 2, которая 
содержит формирователь управляющего сигнала, формирователь импульсов 
управления и распределитель импульсов транзисторов инвертора. 
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Сигнал от 
датчика 
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Рис. 2. Структурная схема системы управления инвертором 
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Модель системы управления инвертором напряжения предназначена для 

несимметричной широтно-импульсной модуляции (ШИМ) выходного 
напряжения инвертора. Частота переключения IGBT транзисторов f = 3,5 кГц. 
Принцип формирования управляющего сигнала заключается в получении 
фактического сигнала, пропорционального напряжению на нагрузке. 

Реализация имитационной модели синусоидального инвертора напряжения 
осуществлялась с помощью подразделов SimPowerSystems [1] и представлена 
на рис.3. 
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Рис. 3. Имитационная модель синусоидального инвертора напряжения 

 
Имитационная модель включает следующие элементы: источник питания с 

амплитудным значением напряжения Uc = 400 В; активное сопротивление сети 
Rc = 1,5 Ом, индуктивность сети Lc= 0,0001 Гн, активное сопротивление 
нагрузки Rн = 0,1 Ом, индуктивность нагрузки Lн= 0,001 Гн. 

По результатам расчёта установлены следующие параметры транзисторов, 
входящие в модуль инвертора: сопротивление во включенном состоянии Ron = 
0,001 Ом; активное сопротивление демпфирующей цепи Rs = 100 кОм; ёмкость 
демпфирующей цепи Сs = ∞. 

Временные диаграммы результатов имитационного моделирования в 
среде, полученные на модели (рис. 3) представлены на рис. 4. В процессе 
исследования на модели контролируемыми параметрами являлись напряжение 
сети Uc, напряжение на нагрузке Uн1 (при отсутствии силового фильтра) и 
напряжение на нагрузке Uн2 с учётом силового фильтра. 
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Рис. 4. Временные диаграммы результатов имитационного моделирования 
напряжения сети и напряжений на нагрузке 

 
Параметры низкочастотного выходного LC-фильтра [2] рассчитывались 
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исходя из получения сглаженного напряжения на выходе инвертора.   
При моделировании системы измерение величины гармоник напряжения 

на нагрузке производились посредством блока Powergui методом быстрого 
преобразования Фурье (FFT-analysis). Анализ гармонических составляющих 
напряжений на нагрузке показал, максимальный коэффициент искажения 
напряжения (THD) составил при отсутствии фильтра KU = 0,332 (рис. 5), а при 
наличии выходного фильтра KU = 0,0056 (рис. 6). 
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 Рис. 5. Гармонический состав напряжения на нагрузке  

при отсутствии фильтра 
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Рис. 6. Гармонический состав напряжения на нагрузке  

при наличии фильтра 
 
Полученное значение коэффициента искажения напряжения KU = 0,56 % 

для синусоидального инвертора соответствует действующим в России ГОСТ [3]  
по нормам качества электроэнергии (для напряжения 0,38 кВ KU = 8%).  

Таким образом, устройства подобного класса могут применяться в составе 
управляемых (гибких) устройств электропередач, в том числе на 
промышленных трансформаторных подстанциях, а также в системах тягового 
электроснабжения, как устройства, улучшающие качество электроэнергии, 
снижающие потери мощности, повышающие надежность и долговечность 
работы силового оборудования.  
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Abstract  
In the article the inverter with pulse width modulated output voltage, receiving power from an 

uncontrolled rectifier. The presence of the output filter provides smoothing of the curve of the 
output voltage of the inverter to the shape similar to a sine wave. Given the program 
MATLAB/Simulink timing diagram of the inverter output voltage at the load, and the result of the 
harmonic analysis with and without allowance for the output filter. 

Key words: inverter, filter, sinusoidal output voltage, the simulation model. 
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Abstract. The paper considers the problem of data reliability in automated 
control systems (ACS) by the technological process. Threat to the reliability of data is 
falsification and substitution of data by an attacker. Realization of threat can lead to 
influence on functioning of critical infrastructure facilities. Methods of assessment of 
reliability based on the temporal aspect of the data and on the behavioral pattern are 
proposed. The proposed approaches are aimed at reducing the likelihood of errors of 
the second kind in the substitution or falsification of data in the industrial control 
system. 
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Introduction. 
The Automated Control Systems (ACS) of crucial infrastructures process 

information which violation of a wholeness can lead to the irregular or unstable work 
of ACS that, in turn, can influence functioning of crucial objects. For detection of the 
fact of violation of a wholeness of the processed data, it is necessary to carry out 
assessment of their reliability. 

The main text. 
Reliability of data, along with their wholeness, are the main conditions of 

correct functioning of industrial control system (ICS). Overseeing by dynamics of 
their change with the subsequent check of dynamics on compliance to criteria of 
reliability can be one of ways of assessment of reliability of the obtained data.  

As a rule, in ICS and SCADA systems the boundary conditions imposed on 
values act as criterion of reliability [1]. Comparison of the obtained data with range, 
normal for the current season of observations is assessment of compliance to the 
range of values. For example, street daytime temperature in Siberia within 2 – 10 °C 
is normal for September, and for July, this temperature is an aberration. Besides, the 
obtained data have to be hardware reliable that is sensors have to give gaged values 
according to their passport parameters. In these cases, the criterion of unreliability is 
the output of data or indicators beyond the admissible range. 

However only the analysis of boundary conditions is insufficient for assessment 
of reliability of data. In ICS, data of the observations collected from a set of devices 
and sensors have temporal character, it is necessary to develop methods of 
assessment of reliability of data, the bound to their temporal aspect. In particular, it is 
perspective to carry out assessment of time delays between fixing of data with the 
predetermined values, to estimate duration of observation of data in the given range, 
to control parameters of correlation and a temporary mismatch of emergence of data. 

The simplest method of accounting of temporal aspect of data is fixing of time 
of emergence of incorrect values or discrepancy to the range of values for the purpose 
of the subsequent analysis of simultaneous indications of the duplicating sensors or 
devices [1]. If duplication is not provided in system, then this information is able to 
afford to conduct a research of harbingers of contingencies. 

More composite methods of assessment of reliability in the analysis of temporal 
data are the methods analyzing the parameters connected among themselves. In other 
words, change of value of one of parameters has to affect value, the related 
parameter. Since industrial control system work with a set of various parameters is 
carried out, some of them can have interrelation with each other, for example, 
indexes of temperature and pressure in self-contained space depend from each other. 
Usually such dependence is caused by physical laws or calculated formulas. Besides 
interdependence of two parameters in the automated systems can take place and more 
composite dependences, such as dependence of one parameter on a group of 
parameters or group of parameters on a group of parameters. In this case, the 
dependence is presented in the function form from several variables. Monitoring of 
values or dynamics of change of dependent parameters can be used for assessment of 
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reliability of data [2].  
By analogy with simple methods of assessment of reliability of data, in the 

methods considering dependences of parameters the temporal aspect of data takes 
place. For example, dependent parameter has to change the value through a particular 
time term after fixing of values of parameters on which it is dependent, or change of 
value has to be carried out with a particular speed, or instantly. Fixing of similar 
temporal characteristics of dependent parameters and their comparison with historical 
or reference values promote detection of contingencies, bound or with defect of 
devices of acquisition of data, or with falsification of the obtained data. 

The matrix pattern of behavior can serve as the auxiliary structure of data 
applied to assessment of reliability of data taking into account time of their fixing. It 
represents the look like 

<FRNC, PRTY, Nums, LP, RP, MP> 
, where 
− FRNC – the frequency of emergence of a pattern of data in the system of 

monitoring; 
− PRTY – a pattern priority; 
− Nums – the column vector of dimension of s storing numbers of the time 

series of system of monitoring analyzed in a pattern one time series corresponds to 
dynamics of change of the fixed or calculated parameter; 

− LP and RP – the matrixes describing behavior of group of time series 
respectively till a present situation of time; 

   

, where 
 – indistinct value i-th parameter, in j-th a measurement step. Indistinct 

values for a step of measurement of j-th where j > n – describe the predicted values i-
th parameter. 

− MP – the characterizing pattern marker designating accessory of the predicted 
values nominal, critical or to contingencies in industrial control system [3]. 

For assessment of reliability of data with the help of a pattern use matrixes of LP 
and RP which allow to carry out comparison of actual values of the parameters 
calculated or taken from sensors with the possible predicted values of these 
parameters. Disagreements between the forecast and indications confirms possible 
falsification of the obtained data. 

Summary and Conclusions. 
The offered approaches of control of reliability means of allows to reduce 

significantly probability of error of second kinds at substitution or falsification of 
data in ACS and by that to prevent consequences of violation of work of the 
automated control and management systems of crucial infrastructures. 
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Аннотация. 

 В работе рассматривается проблема достоверности данных в автоматизированных 
системах управления (АСУ) технологическим процессом. Угрозой для достоверности 
данных является фальсификация и подмена данных злоумышленником. Предлагаются 
методы оценки достоверности, основанные на темпоральном аспекте данных и на 
поведенческом паттерне. 

В автоматизированных системах управления и SCADA-системах в качестве критерия 
достоверности выступают граничные условия, накладываемые на значения. Простейшим 
методом учета темпорального аспекта данных является фиксация времени появления 
некорректных значений или несоответствия диапазону значений с целью последующего 
анализа одновременных показаний дублирующих датчиков или устройств. Более сложными 
методами оценки достоверности при анализе темпоральных данных являются методы, 
анализирующие связанные между собой параметры. 

 Предложенные подходы направлены на уменьшение вероятности ошибок второго 
рода при подмене или фальсификации данных в АСУ ТП. 

Ключевые слова: достоверность, фальсификация, автоматизированные системы 
управления, темпоральный аспект, паттерн поведения, поиск закономерностей. 
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Анотація. У роботі розглядається метод аналізу випадкових процесів на 
прикладі дослідження реалізації одного із показників ефективності процесу 
буріння нафтових і газових свердловин – тиску бурового розчину. Виділені та 
досліджені такі класифікаційні ознаки як клас процесу, тип закону розподілу, 
ознака ергодичності. Показано способи визначення аналітичних моделей 
автокореляційної функції та спектральної щільності.  

Ключові слова: реалізація, стаціонарний випадковий процес, оцінка 
автокореляційної функції, математична модель, спектральна щільність.  

Вступ. 
Процес буріння свердловин відноситься до складу слабо визначених 

стохастичних об’єктів, що розвиваються у часі [1]. Випадковий характер збурю 
вальних і керувальних впливів обумовлює застосування процедури 
статистичної обробки результатів вимірювань і виявлення їх класифікаційних 
ознак [2]. 

Необхідність такої класифікації в автоматизованій системі управління 
бурінням потрібна для опису динаміки процесу аналітичними моделями, 
прогнозування майбутніх значень показників процесу і розробки алгоритмів 
управління. Найбільше розповсюдження у задачах управління процесом 
буріння отримали диференціальні моделі й адаптивне управління завдяки 
можливості перевірки на адекватність шляхом експериментальних досліджень. 
Результатом статистичної обробки експериментальних даних [3] є оцінки їх 
ймовірнісних характеристик та побудова аналітичних моделей досліджуваних 
процесів [4÷6]. Для дослідження поведінки процесу буріння в часовій і 
частотній областях особливо актуальними задачами є побудова аналітичних 
моделей таких ймовірнісних характеристик як автокореляційна функція і 
спектральна щільність.  

Постановка задачі. 
На прикладі дослідження статистичних характеристик реалізації такого 

показника як тиск бурового розчину сформулювати підхід щодо класифікації 
контрольованих параметрів і показників процесу буріння на основі певних 
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інформаційних ознак: стаціонарність, тип закону розподілу, оцінки 
автокореляційної функції і спектральної щільності, ознака ергодичності. 

Основна частина. 
Для проведення дослідження, як вхідні дані, було використано графік, 

наведений на рис. 1. Оцифрування графіка проведено за допомогою 
програмного продукту GetData Graph Digitizer 2.24. 

Для проведення статистичного дослідження масиву даних проведемо 
моделювання графіку даного процесу в Matlab/ 

   
Рис. 1. – Вихідний графік експериментальних даних  

(Авторська розробка) 
 
Визначення статистичних характеристик досліджуваного процесу в 

програмному продукті Matlab. Для знаходження цих параметрів 
скористаємося програмою MatLab. Занесемо наші дані в командне вікно (рис. 
2). 

 
Рис. 2 - Командне вікно із вхідними даними 

(Авторська розробка) 
 

Однією з важливих характеристик розподілу випадкової величини є її 
математичне сподівання. Оцінка математичного сподіванням випадкової 
функції - це середньоарифметичне значення нескінченної кількості реалізацій; 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            30 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.3 

це така невипадкова функція M , навколо якої групуються всі реалізації даного 
випадкового процесу і яка повністю визначається одномірним законом 
розподілу: 

∑
=

=
n

i
iN

n
M

1

1 . 

Результати обрахунків наведені на рис. 3. 

 
Рис.3 - Знаходження математичного сподіванням випадкової функції  

(Авторська розробка) 
 

Далі визначимо дисперсію випадкової функції. Це невипадкова і 
невід’ємна функція D , що представляє собою середнє значення квадрату 
різниці між випадковою функцією і її середнім значенням, або ж середнє 
значення квадрату відхилення випадкової функції від її середнього значення. 
Вона характеризує інтенсивність відхилень відносно середнього значення і 
також визначається одномірним законом розподілу. 

∑
=

−=
n

i
i MN

n
D

1

2)(1 . 

Результати обрахунків наведені на рис. 4. 

 
Рис. 4 - Знаходження дисперсії випадкової функції  

(Авторська розробка) 
 

Середньоквадратичне відхилення визначається як квадратний корінь із 
значення дисперсії. 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            31 





 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 14, Vol.3 

 
Рис.6 - Закон розподілу  

(Авторська розробка) 
 

За отриманими даними пишемо програму для побудови гістограми густини 
відносних частот та нанесеного на неї закону розподілу. Програма матиме 
такий вигляд: 

n=length(x); 
k=round(n^0.5)-1; 
[Fi,xi]=ecdf(x);  
figure 
ecdfhist(Fi,xi,k),grid  
del=(max(x)-min(x))/20;  
xl=min(x)-del; 
xr=max(x)+del; 
xpl=linspace(xl,xr,1000);  
hold on  
for kdist=bdist:bdist 
phatone=phat{kdist};  
com=['pdf(''' dlist{kdist} ''',xpl'];  
  for ipar=1:length(phatone), 
    com=[com ',' sprintf('%d',phatone(ipar))]; 
  end 
com=[com ')'];  
ypl=eval(com);  
plot(xpl,ypl,'k-')  
[ym,iym]=max(ypl);  
h=text(xpl(iym),ym,dlist{kdist}); 
set(h,'FontName','Times New Roman Cyr','FontSize',10) 
end 
hold off  
set(get(gcf,'CurrentAxes'),'FontName','Times New Roman Cyr','FontSize',10) 
xlim([xl xr]);  
title('Гістограма') % заголовок 
xlabel('\itI_{j}') % мітка осі x 
ylabel('\itn_{j}') % мітка осі y 
  
Результати розрахунку наведено на рис.7. 
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Рис.7 - Результат виконання програми в Matlab 

(Авторська розробка) 
 

Автокореляційна функція. Для випадкової функції одномірний розподіл 
ймовірності і отримані характеристики, такі як оцінка математичного 
сподівання та дисперсія, ще не є достатніми для оцінки характеру протікання 
випадкового процесу в часі. Необхідно ще встановити зв’язок між значеннями 
випадкового процесу в різні моменти часу. Це можна зробити за допомогою 
двохмірної функції розподілу. Інтенсивність зміни випадкового сигналу в часі 
можна охарактеризувати за допомогою однієї з функцій - автокореляційної 
функції або функції спектральної щільності. Математичне сподівання похідних 
значень центрованої випадкової функції, взятих при двох моментах часу 1t  та 2t  
називають автокореляційною функцією. Вона визначається за формулою [3]: 

∫
∞

∞−
−= dttxtxRxx )()()( tt , 

де t  - кореляційний зсув (лаг). 
Іншими словами, автокореляція - це кореляція ряду з самим собою, з 

затримкою на t  спостережень. Якщо ж реалізація є сукупністю дискретних 
значень сигналу, отриманих через рівні проміжки t∆ , то інтеграл наближено 
заміняють сумою: 

∑
−

=

∆+∆∆
−

≈∆=
kn

i
x tktixtix

kn
tkRR

0

00 ).()(1)()(t  

де xmtxtx −= )()(0  - центровані значення. 
Для визначення автокореляційної функції використаємо таку програму в 

Matlab: 
Rxx=autocorr(P,350); 
>> plot(Rxx),grid 
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Рис.8 - Результат виконання програми  

(Авторська розробка) 
 

 
Рис.9 - Графік нормованої автокореляціної функції  

(Авторська розробка) 
 

У результаті апроксимації рівнянням автокореляційної функції є: 
).018,0cos(768,0)( 0050 tety t −⋅= ⋅−  

Спектральна щільність. При статистичному аналізі стаціонарних 
випадкових функцій зручно користуватись спектральною щільністю випадкової 
функції. 

Спектральна щільність є додатною функцією у всьому діапазоні частот від 
0 до ∞. Вона не містить відомостей про фази окремих гармонійних складових. 
За допомогою попередньої формули можна визначити спектральну щільність 
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по заданій аналітично автокореляційній функції )(tR . 
Застосовуючи до кореляційної функції )()( tαt −= DeR  перетворення, можна 

визначити спектральну щільність за формулою: 

.
)()(

cos
2
1)( 22220 ωα

α
ωα

αtt
p

t αt

++
+

−+
== −∞

∫ b
D

b
DdbDeS  

Оскільки ).018,0cos(768,0)( 0056050 tety t −⋅= ⋅− , то: 

.
)018,0(005,0

005,0768,0
)018,0(005,0

005,0768,0)( 2222 ωω
ω

+−+
⋅

+
−−+

⋅
=S  

Визначимо спектральну щільність, використовуючи програму Matlab.  
По отриманих даних побудуємо залежність S від ω. Так ми отримуємо 

графік спектральної щільності S(ω) (рис. 10). 
w=0:0.1:14; S=0.004309./[0.000031416+(-0.01837-w).^2]+ 

0.004309./[0.000031416+(-0.01837+w).^2]; plot(S),grid 
 

 
Рисунок 2.11 - Графік спектральної щільність   

 (Авторська розробка) 
 

Висновок. 
На основі проведених досліджень доведено, що процес буріння, як об’єкт 

керування, що функціонує за умов апріорної та поточної невизначеності щодо 
своїх параметрів і структури, демонструє стохастичну поведінку, яка викликана 
наявністю різноманітних збурювальних впливів. Контроль й оцінювання 
автокореляційної функції в реальному часі дасть змогу вирішувати проблему 
раннього виявлення таких відхилень об’єкта керування від нормального 
режиму роботи як зони аномально високих пластових тисків, прихоплення 
бурильних інструментів та ін. 
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The paper considers the method of analysis of random processes on the example of research 

on the implementation of one of the indicators of the efficiency of the drilling process of oil and gas 
wells - the pressure of the drilling mud. Classification features are selected and studied as a class 
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Анотація. В статті проаналізовані основні напрямки подальшого 

розвитку інформаційної технології аналізу динаміки процесу функціонування 
газотурбінних електростанцій. 

Ключевые слова: газотурбінна електростанція, інформаційна технологія, 
інформаційний моніторинг, програмний регулятор подачі газу.  

Вступ. Розвиток теоретичних і методологічних основ та інструментальних 
засобів створення й використання інформаційних технологій (ІТ),   розроблення 
методів і моделей прийняття рішень у системах управління технологічних та 
енергетичних комплексів є одними з найважливіших науково-технічних 
проблем [1–22]. Сутність процесу функціонування газотурбінної електростанції 
(ГТЕ) полягає у перетворенні хімічної енергії газоподібного палива (у т.ч. з 
відновлювальних джерел) в електричну енергію, що видається споживачам. З 
технічної точки зору ГТЕ являє собою керований апаратно-програмний 
комплекс. Характеристиками процесу функціонування ГТЕ є  потужність 
вироблення електроенергії, надійність роботи технічних підсистем, економічні 
показники експлуатації та ін.  

Основна частина. Функціонування такого складного технічного об’єкта, 
як ГТЕ, забезпечується при взаємодії значної кількості ІТ  [1–22]. Насамперед 
актуальне використання результатів інформаційного моніторингу сигналів та 
статистичних характеристик поточної потужності роботи ГТЕ в ІТ управління 
паливним регулятором. Така ІТ є основною при функціонуванні ГТЕ. 

Наведемо приклади перспективного використання результатів 
інформаційного моніторингу сигналів в інших ІТ ГТЕ. 

1. Інформаційна технологія забезпечення роботи механічної системи 
газотурбінний двигун-електрогенератор [1, 3, 10, 12–17].  

Реалізація такої ІТ контролюється вимірювальною підсистемою 
інтенсивності вібраційних сигналів, яка за принципом функціонування є 
діалоговою підсистемою «машинний зал – оператор». На основі аналізу 
статистичних характеристик вібраційних сигналів [1, 3, 13–16], які, є 
інтегральними характеристиками роботи значної кількості механізмів, вузлів, 
ланок механічної системи газотурбінний двигун-електрогенератор, оператор 
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може прийняти рішення про зміну режиму роботи ГТЕ. 
2. Інформаційна технологія забезпечення якості роботи ГТЕ. 
Реалізація цієї технології контролюється визначенням за результатами 

статистичної обробки даних вимірювань таких характеристик якості 
електроенергії: 
− стабільності і неперервності поданої напруги за часом; 
− максимального рівня подачі напруги; 
− мінімального рівня подачі напруги; 
− стабільності частоти; 
− гармонічного характеру поданої напруги; 
− симетричності подачі напруги у трифазній мережі промислової частоти та ін. 

Проблемам якості електроенергії [1–6, 9–14] призначена значна кількість 
наукових праць. Існують державні стандарти (ДСТУ 3466-96, ГОСТ 13109-97, 
ДСТУ ІЕС 62040-3), які визначають відповідні вимоги до якості енергії. 
Отримані результати інформаційного моніторингу сигналів дають можливість 
визначити статистичні характеристики якості електроенергії, що є актуальною 
задачею на сьогодні. Актуальність такого використання пов’язана з тим 
фактом, що використовується сучасне електрообладнання, яке має значну 
вартість і від якості електроенергії залежить його функціонування. Розв’язок 
такої задачі визначення характеристик якості електроенергії можна отримати на 
основі використання результатів інформаційного моніторингу сигналів. 

3. Інформаційна технологія формування сигналів управління потужністю 
роботи ГТЕ в автономному режимі (режим Б). 

Така технологія є складовою загальної ІТ автоматизованого управління 
програмним регулятором подачі газу ГТЕ. Формування  сигналів управління 
потужністю роботи ГТЕ в автономному режимі базується на розробці 
наступних алгоритмів та програмного забезпечення: 

– визначення статистичних характеристик потужності поточної роботи за 
даними вимірювань; 

– формування реалізацій нормованого сигналу управління за заданим 
законом як відповідного часового ряду; 

– формування на базі отриманих характеристик сигналів попередніх двох 
позицій сигналу управління паливним регулятором на заданий період часу 
автономного режиму. 

На базі використання запропонованої методології досліджень, визначеного 
теоретичного базису результатів роботи створена основа подальшого розвитку 
ІТ аналізу динаміки процесу функціонування ГТЕ за такими напрямами: 

− конкретизація математичних моделей у міру накопичення результатів 
статистичної обробки даних вимірювань; 

− визначення статистично обґрунтованих як поточного, так і 
довготермінового контролю динаміки роботи ГТЕ та її підсистем; 

− розширення предметної галузі використання при діагностиці динаміки 
таких процесів, як газоспоживання, теплоспоживання, водоспоживання і 
споживання нафтопродуктів, які значною мірою аналогічні процесу роботи ГТЕ 
у будь яких сферах; 
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− постановки і розв’язання задач теорії масового обслуговування для 
дослідження процесів споживання і постачання електроенергії. 

Висновки. 
1. Використання інформаційної технології для управління програмним 

регулятором подачі палива (газу) визначено ефективним. Важливішою ознакою 
ефективності є факт підвищення швидкодії системи автоматичного 
регулювання подачі палива з програмним регулятором при різких спадах 
енергонавантаження ГТЕ порівняно з попереднім періодом використання 
електрогідравлічного регулятора, завдяки чому виключаються випадки 
аварійних відключень електрогенератора від шин електромережі споживачів.  

2. Визначені напрямки подальшого розвитку інформаційної технології 
аналізу динаміки процесу функціонування газотурбінних електростанцій. 
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The article analyzes the main directions of further development of information technology for 

analyzing the dynamics of the operation of gas turbine power plants. 
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Аннотация. Определены факторы, определяющие формирование 
качественных характеристик органических пигментов. Отмечено, что при 
организации процесса сушки пигментов необходимо знать характер и величину 
связи целевого компонента с водой и имеющимися во влажной массе 
водорастворимыми примесями. Суть предлагаемого метода анализа 
заключается в моделировании молекулярных структур и их расчета при 
использовании метода Хартри–Фока, базирующегося на основе квантовой 
химии. Предлагаемый метод реализован на примере пигментов красного FGR, 
оранжевого Ж и желтого С; представлены наиболее вероятные модели 
присоединения к молекулам пигмента молекул воды и примесей, их 
энергетические и молекулярные характеристики.  

Ключевые слова: моделирование, молекулярная структура, пигменты, 
водорастворимые примеси, пигмент красный FGR, пигмент оранжевый Ж, 
пигмент желтый С, энергия связи, метод Хартри-Фока, квантово-химический 
расчет, процесс сушки. 

Введение 
К характеристикам, определяющим качество пигментов, относятся 

следующие показатели: колористическая концентрация, прозрачность, 
интенсивность, укрывистость, блеск, чистота, оттенок. Производители 
офсетных красок предъявляют жесткие требования к показателям качества 
готовых выпускных форм пигментов. Оценка показателей качества пигментов 
осуществляется при диспергировании пигментов в связующем. На процесс 
формирования вышеназванных показателей качества оказывают влияние 
химический состав пигмента, форма и размер его частиц, их смачивание 
связующим – органическим лакообразующим и т.д.  

К основным характеристикам пигмента, обеспечивающим получение 
высококачественных красок можно отнести цвет, интенсивность (красящая 
сила), размер частиц, смачиваемость, маслоемкость, устойчивость к 
воздействию химических реагентов, света и тепла. 

Повысить колористическую концентрацию офсетных красок возможно или 
повышением концентрации частиц пигмента в пленкообразующем, или 
снижением коэффициентов преломления и рассеивания при прохождении луча 
света через границу раздела фаз пленкообразующее – частица пигмента. 

Снизить коэффициенты преломления и рассеивания луча света можно 
удалением с поверхности частиц пигмента веществ обладающих отличной от 
частиц пигмента оптической плотностью и пленкообразующего, к таким 
веществам относятся неорганические соли, которые образуются на пигментах в 
суспензии стадии синтеза и не удаляются окончательно на заключительных 
стадиях. Наличие агломератов частиц пигмента в красках приводит к 
повышению рассеивания светового луча, формирование которого так же 
зависит от наличия на поверхности частиц пигмента неорганических солей. 

Для формирования требуемого цвета, оттенка, чистоты и светлоты пигмент, 
используемый для приготовления офсетных красок, не должен на свой 
поверхности содержать вещества, искажающие оптическую плотность продукта. 

Для формирования механизмов процессов удаления примесей из 
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пигментов и их обезвоживания во втором периоде сушки необходимо:  
− создать молекулярные структуры пигментов красного FGR, оранжевого 

Ж и желтого С, определить у них наличие активных центров присоединения 
ионов водорастворимых примесей;  

− определить энергию связи активных центров молекул пигментов с 
ионами водорастворимых примесей и водой; 

При образовании моно слоя сорбированных на поверхности частиц 
пигмента ионов, необходимо знать энергию связи сорбированных ионов  с 
ионами формирующими координационный  или слой  противоионов (Na +). 

При образовании двойного электрического слоя, необходимо знать 
энергию связи ионов диффузионного слоя с ионами в областях 
потенциалопределяющей и противоионов. 

Эксперимент, результаты и обсуждение 
Молекулярные структуры пигментов оранжевого Ж, красного FGR и 

желтого С рассчитывались при использовании метода Хартри–Фока с базисом 
3–21G(d) (HF/3–21–G(d)) [1] и строились на основе решения уравнения 
Шрёдингера при допущении, что каждая частица движется в некотором 
усреднённом поле, создаваемом всеми остальными частицами системы. 

В результате выполненных расчетов молекулярная структура пигмента 
оранжевого Ж представлена на рис. 1 и дана с учетом наиболее вероятных 
величин энергии связи элементов формирующих пигмент, согласно которой 
молекула имеет угол смещения в бензединовом основании на 4,5°, 
азосоставляющие (ФМП) смещены, относительно плоскости бензольного 
кольца, (основание молекула) на 2,5°. Молекула развернута в бензединовом 
основании по его оси на 48,71° (торсионный угол между атомами C42–C38–C30–
C32). Энергия молекулы пигмента оранжевого Ж составляет –2715,604 Хартри. 

Молекулярная структура пигмента красного FGR представлена на рис. 2 и 
дана с учетом наиболее вероятных величин энергии связи элементов 
формирующих пигмент, согласно которому плоскость бензольного кольца 2,4,5 
– трихлорфенил развернута относительно плоскости нафталинового кольца на 
15° по азозгруппе, плоскость бензольного кольца 2-метилфенила, так же 
находится под углом к нафталину на 8,9°, этот разворот  осуществлен по С – N 
связи. Энергия молекулы пигмента красного FGR составляет –2596,526 Хартри.  

 
Рис. 1. Молекулярная структура  

молекулы пигмента оранжевого Ж 

 
Рис. 2. Молекулярная структура 

пигмента красного FGR 
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Молекулярная структура пигмента желтого Ж представлена на рис. 3 и 
дана с учетом наиболее вероятных величин энергии связи элементов 
формирующих пигмент, согласно которому плоскости бензольных колец 4-
метил-2-нитрофенилазо и N-фенил повернуты относительно друг друга на 
14,3°. 3-оксибутан выходит из плоскости относительно кольца 4-метил-2-
нитрофенил. Молекула имеет угол смещения азо и диазосоставляющей по 
азогруппе на 7,4°. Энергия молекулы составляет –1163,574 Хартри. 

 

 
Рисунок 3 - Молекулярная структура пигмента желтого С 

 
Модель присоединения к молекуле пигментов ионов водорастворимых примесей  
При формировании моно слоя сорбированных на поверхности ионов, 

возможно присоединение к молекулам пигментов: анион хлора, катион натрия, 
молекула воды, сульфат-ион, ацетат-ион. 

Для определения энергетических и молекулярных характеристик структур 
пигмент-ион водорастворимой примеси предлагается использовать метод 
GDIIS [2]. 

Начальное положение иона около молекулы пигмента выбирались рядом с 
потенциально активной его функциональной группой. 

Модель присоединения молекулы воды к молекуле пигмента оранжевого Ж 
При определении молекулярной структуры пигмент оранжевый Ж – 

молекула воды были предположительно приняты следующие варианты 
присоединения: 1) молекула воды к OH-группе; 2) молекула воды к атому 
азота, присоединенному к бензольному кольцу; 3) молекула воды к N–N 
группе; 4) молекула воды между N–N группой и хлором; 5) молекула воды 
между плоскостями молекулы пигмента; 6) молекула воды к атому хлора. 

Из шести предполагаемых вариантов три оптимизировались до положения 
молекулы воды рядом с OH-группой пигмента (рис. 4, вид а), это положение 
молекулы воды является самым энергетически сильным (энергия –2791,226 
Хартри, энергия взаимодействия – 94,84 кДж/моль). При этом в плоскости 
бензединового основания молекулы пигмента оранжевого Ж, в результате 
образования водородной связи между водородом OH группы и кислородом 
молекулы пигмента происходит разворот на – 7,4 º, относительно положения, 
изображенного на рис. 3.6. 
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Расстояние между кислородом воды и водородом гидроксильной группы 
1.516 Å, порядок связи (индекс Уайберга 0,201 [3]). 

Присоединение молекулы воды к молекуле пигмента возможно к азоту 
фенил метил пиразолона. Энергия связи 48,57 кДж/моль, и к С–С связи 
бензединового основания энергия связи – 39,74 кДж/моль. 

Модель присоединения аниона хлора к молекуле пигмента оранжевого Ж  
При определении молекулярной структуры анион хлора-пигмент были 

приняты следующие варианты присоединения: 1) анион хлора к азоту 
пятичленного цикла; 2) анион хлора к азоту азогруппы, и водороду метильной 
группы; 3) анион хлора между азотом азогруппы и водородом гидроксильной 
группой; 4) анион хлора рядом с азогруппой. 

Из четырех вариантов – вторая, третья и четвертая рассчитывались до 
положения аниона присоединенного к OH-группе пигмента, которое является 
самым энергетически сильным (энергия -3173,11, энергия присоединения -
156,02 кДж/моль). 

Значения заселенности по Малликену и по Лоудину [4] показывают заряд 
на присоединенном анионе хлора -0,86 и -0,83, что может говорить о частичном 
переносе заряда. 

Расстояние между анионом хлора и водородом гидроксильной группы 
1,957 Å, порядок связи 0,199. 

Первая конфигурация оптимизировалась до положения хлора 
присоединенного к метильной группе (СН3) фенилметилпиразолона (ФМП) 
энергия связи в этой точке составляет 20 кДж/моль. 

Модель присоединения катиона натрия к молекуле пигмента оранжевого 
Ж  

При определении молекулярной структуры катион натрия-молекула 
пигмента были приняты следующие варианты присоединения: 1) катион натрия 
к хлору бензидина; 2) катион натрия между азотом азогруппы, и водородом 
метильной группы; 3) катион натрия между азотом азогруппы и гидроксильной 
группой.  

Из трех начальных молекулярных структур вторая и третья 
оптимизировалась до положения катиона, присоединенного к OH группе 
пигмента, которое является самым энергетически сильным (энергия -3173,11, 
энергия присоединения -114,76 кДж/моль). 

Первая структура оптимизировалась до положения натрия 
присоединенного к хлору бензединового основания энергия связи в этой точке 
составляет 48,25 КДж/моль. 

Модель присоединения молекулы воды к молекуле пигмента желтого С  
При определении молекулярной структуры молекула воды-молекула 

пигмента желтого С были приняты следующие точки присоединения: 1) 
молекула воды к нитрогруппе; 2) молекула воды к карбоксиметильной группе; 
3) молекула воды к водороду амидной группы; 4) молекула воды к кислороду 
амидной группы. 

Наиболее энергетически сильным является связь воды с нитрогруппой и 
аминогруппой (-98,16 кДж/моль). Расстояние между атомами O25-H43 
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составляет 1.816 Å, между атомами O42-H34 – 1.718 Å, порядки связей 0,139 и 
0,078. 

Модель присоединения иона хлора к молекуле пигмента желтого С  
При определении молекулярной структуры ион хлора-молекула пигмента 

были приняты следующие варианты присоединения: 1) ион хлора между 
карбоксиметильной группой и водородом амидной группы; 2) ион хлора к 
кислороду амидной группы; 3) ион хлора к нитрогруппе. 

Наиболее энергетически надежным является связь иона хлора с водородом 
амидной группы (92,32 кДж/моль). Расстояние между атомами Cl42-H34 
составляет 2.176 Å, порядок связи 0,129. 

Величины заселенности по Малликену и по Лоудину показывают заряд на 
ионе хлора -0,88 и -0,87, что может говорить о частичном переносе заряда. 

Модель присоединена ацетат-иона к молекуле пигмента желтого С  
При определении конфигураций комплекса молекула пигмента - ацетат-

ион были приняты следующие варианты присоединения: 1) ацетат-ион к 
карбоксиметильной группе; 2) ацетат-ион к нитрогруппе; 3) ацетат-ион  между 
диазо- и амидогруппами; 1) ацетат-ион к NH амидной группе. 

Энергетически надежным является связь ацетат-иона с водородом амидной 
группы (-206,65 кДж/моль). Расстояние между атомами O43-H34 составляет 
1,547 Å, порядок связи 0,24. 

Анализы заселенности по Малликену и по Лоудину показывают заряд на 
ацетат-ионе -0,74 и -0,75, что может говорить о частичном переносе заряда. 

Модель присоединения иона натрия к молекуле пигмента желтого С 
При определении молекулярной структуры ион натрия – молекула 

пигмента желтого С были приняты следующие варианты присоединения: 1) ион 
натрия к карбоксиметильной группе и к водороду амидогруппы; 2) ион натрия к 
диазогруппе и к кислороду амидогруппы; 3) ион натрия к нитрогруппе. 

Наиболее энергетически сильным является связь иона натрия с кислородом 
нитрогруппы, кислородом амидной группы и диазогруппой (-269,19 кДж/моль). 
Расстояние между атомами O25-Na42 составляет 2,072 Å, порядок связи 0,252, 
между атомами O21-Na42 составляет 2.078 Å, порядок связи 0,311, между 
атомами N24-Na42 составляет 2.594 Å, порядок связи 0,127,  

Результаты заселенности по Малликену и по Лоудину показывают заряд на 
ионе натрия 0,61 и -0,12, что может говорить о частичном переносе заряда. 

Модель присоединения молекулы воды к молекуле пигмента красного FGR  
При определении молекулярной структуры вода-пигмент красного FGR 

были приняты следующие варианты присоединения: 1) молекула воды к 
водороду амидогруппы; 2) молекула воды к атому хлора, находящемуся в орто-
положении к диазогруппе; 3) молекула воды к атому кислорода гидроксильной 
и амидогруппы; 4) молекула воды к атому хлора в пара и мета положениях к 
диазогруппе. 

Наиболее энергетически сильным является связь молекулы воды с 
водородом амидогруппы (-66,26 кДж/моль). Расстояние между атомами O49-H20 
составляет 1.874 Å, порядок связи 0,109. 

Модель присоединения иона хлора к молекуле пигмента красного FGR  
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При определении молекулярной структуры ион хлора - молекула пигмента 
красного FGR были приняты следующие варианты присоединения: 1) ион 
хлора к водороду амидогруппы; 2) ион хлора к водороду гидроксогруппы; 3) 
ион хлора к диазогруппе; 4) ион хлора к метильной группе. 

Наиболее энергетически сильным является связь иона хлора с водородом 
аминогруппы и α-водородом нафтольного фрагмента пигмента (-162,17 
кДж/моль). Расстояние между атомами Cl49-H11 составляет 2,341 Å, порядок 
связи 0,089, между атомами Cl49-H20 составляет 2,390 Å, порядок связи 0,084. 

Величины заселенности по Малликену и по Лоудину показывают заряд на 
ионе хлора -0,88 и -0,87, что может говорить о частичном переносе заряда. 

Модель присоединения сульфат-иона к молекуле пигмента красного FGR  
При определении молекулярной структуры сульфат-ион -  молекула 

пигмента красного FGR были приняты следующие варианты присоединения: 1) 
сульфат-ион к атомам кислорода амидной и гидроксигруппы; 2) сульфат-ион к 
атому хлора в пара и мета положения  диазогруппы; 3) сульфат-ион к водороду 
амидогруппы; 4) сульфат-ион к метильной группе; 5) сульфат-ион к 
нафтольным фрагментам. 

По энергетическим характеристикам наиболее надежным являются связь 
сульфат-иона с гидроксо- (-526,64 кДж/моль) либо с амидогруппой (-508,11 
кДж/моль), т.е. где имеется водород с высокополяризованной связью, 
способствующей его переходу в сульфат-ион. 

Для комплекса с гидроксигруппой имеем расстояние между атомами O53-
H17 – 0,985 Å, порядок связи 0,653, между атомами O13-H17 – 1,744 Å, порядок 
связи 0,102. Результаты заселенности по Малликену и по Лоудину показывают 
заряд на сульфат-ионе с присоединенным атомом водорода -0,93 и -0,96. 

Для комплекса с аминогруппой имеем расстояние между атомами O52-H20 – 
0,989 Å, порядок связи 0,637, между атомами N18-H20 – 1,824 Å, порядок связи 
0,112. Величины заселенности по Малликену и по Лоудину показывают заряд 
на сульфат-ионе с присоединенным атомом водорода -0,91 и -0,98. 

Т.е. в обоих случаях наблюдается переход атома водорода на сульфат-ион 
с преобразованием его в ион HSO4

-.  
Модель присоединения ион натрия к молекуле пигмента красного FGR  
При определении конфигураций комплекса ион натрия - молекула 

пигмента красного FGR были приняты следующие варианты присоединения: 1) 
ион натрия к кислороду амидной и гидроксильной группы; 2) ион натрия к 
атому хлора в пара и мета положениях диазогруппы; 3) ион натрия к атому 
хлора в орто-положение  диазогруппы и кислороду гидроксильной группы; 4) 
ион натрия к диазогруппе. 

Наиболее энергетически сильным является связь ион натрия с атомом 
хлора в орто положении диазогруппа и кислородом гидроксильной группы (-
310,84 кДж/моль). Расстояние между атомами O13-Na49 составляет 2.083 Å, 
порядок связи 0,25, между атомами Cl44-Na49 составляет 2,762 Å, порядок связи 
0,078, между атомами N37-Na49 составляет 2,286 Å, порядок связи 0,178. 

Величины заселенности по Малликену и по Лоудину показывают заряд на 
ионе натрия 0,75 и -0,02, что может говорить о частичном переносе заряда. 
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Выводы 
Разработаны модели молекул пигментов оранжевого Ж, желтого С и 

красного FGR, на основании выполненных методом Хартри-Фока квантово-
химических расчетов. 

На основании результатов квантово-химического моделирования 
молекулярных структур пигментов с ионами водорастворимых солей и 
молекулами воды можно получить величины энергии связей воды с 
пигментами и присоединенными солями, что позволит формировать кинетику 
процесса сушки пигментов во втором периоде, гарантируя сохранность 
целевого продукта. 
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Abstract 
The factors determining the formation of qualitative characteristics of organic pigments are 

determined. It is noted that when organizing the process of drying pigments, it is necessary to know 
the nature and magnitude of the connection of the target component with water and water-soluble 
impurities present in the wet mass. The essence of the proposed method of analysis is the modeling 
of molecular structures and their calculation using the Hartree-Fock method, based on quantum 
chemistry. The proposed method is realized using the example of red FGR, orange G and yellow C 
pigments; the most probable models of the addition of molecules of water and impurities to pigment 
molecules, their energy and molecular characteristics are presented.  

Keywords: modeling, molecular structure, pigments, water-soluble impurities, red pigment 
FGR, pigment orange G, pigment yellow C, binding energy, Hartree-Fock method, quantum 
chemical calculation, drying process. 
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Анотація. Проведено хіміко-технологічну оцінку сортів та гібридів тома-
тів Миколка F1, Оберіг, Попільнянський селекції Київської дослідної станції 
промислового овочівництва. Контроль – сорт Лагідний. В результаті було 
встановлено, що найбільш придатними для переробки для консервування цілими 
плодами є сорт Оберіг і гібрид Миколка F1, а для виготовлення соку – сорт 
Попільнянський та гібрид Миколка F1.  

Ключові слова: Томати, хіміко-технологічна оцінка,  переробка, якість.  
Вступ. Українськими селекціонерами створено багато нових  сортів та гіб-

ридів томатів із добрими смаковими, технологічними й товарними якостями [1]. 
Для їх впровадження у промислове виробництво проводять сортовипробування 
з метою визначення найбільш високоврожайних і цінних за якістю. Поряд із 
випробуванням томатів у польових умовах здійснюють їх технологічну оцінку 
на придатність до використання в консервній промисловості [2-4]. 

 Мета досліджень – хіміко–технологічна оцінка сортів та гібридів томатів 
для встановлення їх придатності  до використання у консервній промисловості.  

Вихідні дані і методи. Дослідження проводились на Київській дослідній 
станції промислового овочівництва. Об’єкти досліджень: сорти та гібриди то-
матів Оберіг, Попільнянський, Миколка F1 у свіжому вигляді. Контроль – сорт 
томатів Лагідний. Хіміко-технологічні дослідження включали хімічний та тех-
нічний аналіз свіжої сировини.  

Результати. Обговорення та аналіз. Хіміко–технологічні дослідження 
проводили порівнянням показників, одержаних для досліджуваного сорту, з 
показниками, одержаними в тому ж році по стандартному (контрольному). 

Висновки про придатність сортів і гібрида томатів для консервування 
цілими плодами робили на основі результатів їхнього технічного та хімічного 
аналізу (табл. 1-2). Одержані результати свідчать, що за показником індексу 
форми до сливовидних томатів належать сорти Попільнянський, Оберіг та 
гібрид Миколка F1.  Контроль – сорт Лагідний ближчий до округлої форми.  

Плоди усіх досліджуваних сортів, гібриду і контролю мали привабливий 
зовнішній вигляд без ребристостей, із рівномірним,  інтенсивним забарвленням 
м’якуша і за цими ознаками придатні для консервування цілими плодами.  

Усі плоди томатів, крім сорту Попільнянський, невеликого розміру і в най-
більшому вимірі не перевищували 6 см, що необхідно для томатів, призначених 
для консервування цілими плодами. Сорт томатів Попільнянський має висоту 
плода 6,69 см, що не відповідає вимогам, які ставляться до томатів для 
консервування цілими плодами. Маса плодів змінюється залежно від їх розміру 
в межах від 23,4 (Оберіг) до 54,8 г (Миколка F1), що навіть менше, ніж у 
контрольного  зразка, і тому за цим показником усі дослідні сорти та гібрид 
томатів можуть бути рекомендовані для переробки.  

Результати хімічного аналізу свідчать, що за вмістом вітаміну С лише 
сорти Оберіг та Попільнянський відповідали необхідним нормам, а контроль і 
гібрид Миколка F1 містили менше вітаміну С від регламентованого показника –
11,32 і 17,24 %, відповідно. За вмістом сухої речовини лише контроль мав зна-
чення менше, ніж регламентується вимогами – 4,8 %. Плоди томатів дослід-
жуваних сортів та гібриду за цим показником можуть бути рекомендовані. 
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Таблиця 1 
Технічний аналіз сортів та гібрида томатів 

Показники Лагідний 
(контроль) Оберіг Миколка F1 Попільнянський 

Середня маса плода,  г 64 24,3 54,8 46,5 
Середня висота плода, см 5,11 5,5 4,81 6,69 
Середня ширина плода, см 4,24 2,71 4,03 3,29 
Індекс форми 1,2 2,03 1,19 2,03 
Відходи: всього, % 2,41 2,9 1,93 2,21 
у тому числі шкірки, % 1,64 2,29 0,79 1,86 
у тому числі насіння, % 0,76 0,6 1,13 0,35 
Вихід підготовленої продукції,  % 97,59 97,1 98,06 97,79 
Забарвлення плодів червоні жовті червоні червоні 

 
Таблиця 2 

 Біохімічний склад свіжих сортів і гібрида томатів  
Показники Лагідний 

(контроль) 
Оберіг  Миколка F1 Попільнянський 

Вміст сухої розчинної речовина, % 4,8 7,0 5,0 5,2 
Загальна кислотність, % 0,71 0,56 0,67 0,70 
Вміст цукру, % 2,95 3,88 2,76 3,03 
Цукрово-кислотний індекс 4,15 6,93 3,89 4,33 
Вміст вітаміну С, мг/% 22,17 26,60 20,69 29,56 
Вміст ß-каротину , мг/% 3,20 1,15 2,80 3,10 

 
Висновки про придатність сортів та гібрида томатів для виготовлення 

томатного соку робили на основі результатів їхнього технічного і хімічного 
аналізу (табл. 1–2). За зовнішніми виглядом плодів (відсутність ребристості, 
грубих волокон і зеленої плями біля плодоніжки) та інтенсивним забарвленням 
м’якуша всі дослідні зразки томатів, крім сорту Оберіг, придатні для 
виготовлення томатного соку. За смаковими якостями і вмістом вітаміну С усі 
томати також можна рекомендувати для виробництва соку. Відходи менше 
регламентованого показника (4 %) виявлено в усіх дослідних сортах і гібридах 
томатів, і за цим показником вони придатні для виготовлення соку. 
Регламентований вміст сухої речовини (5 %) мали усі томати, крім контролю, 
тому вони можуть бути рекомендовані до використання в консервній 
промисловості для виготовлення томатного соку. Вихід соку дослідних зразків 
томатів і контролю становив 60–70 %, що відповідає необхідним нормам.  

ВИСНОВКИ 
На основі результатів технічного і хімічного аналізів свіжих томатів можна 

зробити висновок, що за сукупністю регламентованих показників на 
придатність для консервування цілими плодами необхідним вимогам 
відповідають сорт Оберіг і гібрид Миколка F1, а на придатність до 
виготовлення соку – сорт Попільнянський та гібрид Миколка F1.  
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Abstract  
The chemical and technological evaluation tomatoes of varieties and hybrids Mikolka F1, 

Oberig and Popilnyansky of the selection Kiev experimental vegetable production research station 
were carried out. As a result, it was found that the most suitable for processing in the whole form of 
vegetables were  the variety Oberig and the hybrid of the Mikolka F1 but for juice production were 
the variety Popilnyansky and the hybrid F1. 

Key words: Tomatoes, chemical-technological evaluation, processing, quality. 
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Анотація. В роботі представлено дослідження впливу маринадів ТМ 
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“AVO” при виробництві м’ясних напівфабрикатів на зміну їх фізико-хімічних 
показників. Зокрема, в роботі висвітлюється зміна кислотного і пероксидного 
чисел при зберігання продукту (мариновані напівфабрикати з м’яса птиці) 
впродовж 5 днів. Курятина відноситься до продуктів з помірним вмістом 
жиру (10-19,9 г жиру на 100 г продукту), тому її можна вживати регулярно, 
оскільки при порівняно низькому вмісті жиру вона може легко вписатися в 
будь-який раціон і стати його правильною, збалансованою основою. Кислотне 
число є одним із основних показників якості жирів, який характеризує глибину 
гідролітичного розпаду жирів, а також вказує на окисне псування під час 
зберігання продукту. Залежність ступеня окисного псування жиру, 
насамперед, відображає перекисне число. Окислювальні процеси жирів 
негативно впливають на органолептичні показники м’яса і м’ясопродуктів, 
сприяють зниженню харчової та біологічної цінності за рахунок руйнування 
жиророзчинних вітамінів, поліненасичених жирних кислот з утворенням і 
накопиченням продуктів окислювального псування. Уповільнити процеси 
окислення в м’ясних виробах під час зберігання як в охолодженому, так і в 
замороженому станах можна завдяки використанню певних антиокислювачів 
та консервантів. 

Ключові слова: маринад, мариновані напівфабрикати, м’ясо птиці, 
курятина, кислотне число, пероксидне число, окислення, псування, жир, термін 
зберігання, консервуюча речовина. 

Вступ.  
На сьогоднішній день основною проблемою, яка стоїть перед людством, є 

забезпечення якісними продуктами xарчування. Важливим фактором 
навколишнього середовища - є xарчування, яке протягом усього життяьлюдини 
впливає на її органiзм. Xарчовi iнгредiєнти, що надxодять з продуктами 
xарчування i у процесi метаболiзму перетворюються у структурнi елементи 
клiтин,  що забезпечують наш органiзм енергетичним та пластичним 
матерiалом, створюють належну розумову i фiзичну працездатнiсть, 
визначають здоров’я та якiсть життя людини, її творчий потенцiал, довголiття.  
М’ясо і м’ясопродукти - вироби тваринного походження - незамінне джерело 
повноцінних білків, жирів, вітамінів, мінеральних речовин, інших життєво 
важливих речовин у раціоні людини. Отже, стан xарчування є найважливiшим 
фактором, що визначає здоров’я людини.  

Актуальність теми: в усьому світі чітко простежується тенденція 
запропонувати покупцеві продукт, що потребує мінімального часу 
приготування у домашніх умовах, аж до продуктів, доведених до повної 
готовності, які часто продаються в упаковках, придатних для швидкого 
розігрівання і подавання на стіл, дедалі більшого значення набувають 
напівфабрикати і продукти швидкого приготування. Напівфабрикати вироблені 
з м’яса птиці користуються підвищеним попитом у населення, тому 
дослідження ефективності використання маринадів [1] при їх виробництві є 
актуальним. 

Метою дослідження є підтвердження або спростування ефективності 
використання маринадів ТМ “AVO”, таких як Лафінес Пряний лимон та 
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Лафінес Оранж в порівнянні з контрольним зразком (класичний).  
Завданнями дослідження є дослідити вплив маринадів на термін 

зберігання напівфабрикатів з м’яса птиці; зміни  кислотного та пероксидного 
числа, тобто чи перешкоджають маринади швидкому псуванню продукту, чи 
надають йому більшу стійкість до псування; дослідити хімічний склад 
продукту. 

Предмет і об’єкт досліджень. Предметом дослідження даної роботи є 
технологія виготовлення маринованих напівфабрикатів з м’яса птиці. 

Об’єктом дослідження являються мариновані напівфабрикати з м’яса птиці 
та маринади ТМ “AVO” такі як Лафінес Пряний лимон та Лафінес Оранж. 

Створені фахівцями фірми «АVО-Верке Аугуст Байссе ГмбХ» смако-
ароматичні суміші спецій, найширша гама маринадів зі збалансованими 
складами виключно з натуральних продуктів і різноманітністю смаків 
користуються великою популярністю на світових ринках. 

Маринади «АVО» відомі завдяки їх різноманітності, неповторності смаків, 
практичності в приготуванні напівфабрикатів з м’яса, птиці, риби та овочів [4]. 

До складу маринаду «Пряний лимон» входять такі інгредієнти: ріпакова 
олія, сіль, спеції  (цибуля, імбир, петрушка, чилі, корінь любистку, пажитник, 
конюшина, куркума, коріандр, кмин, лавровий лист, фенхель), пальмова олія, 
ароматизатори (натуральні ароматизатори (лимон, лайм-лимон), пряні 
ароматизатори (аромат лимоннику, натуральний аромат коріандру, екстракт 
паприки),  кислота: Е 330 лимонна кислота, екстракт дріжджів. 

А основними інгредієнтами для маринаду «Оранж» є: ріпакова олія, 
гранули апельсина (концентрат апельсинового соку, кукурудзяний крохмаль), 
сіль, морква, пальмова олія, екстракт дріжджів, приправи, регулятор 
кислотності: Е 262 ацетат натрію, натуральний ароматизатор, порошок 
лимонного соку [4]. 

Матеріали та методи досліджень. Задля викoнання пoставлених цiлей у 
рoбoтi застосовувалися фiзикo-хiмiчнi метoди дoслiджень м’яснoї сирoвини. 
Дoслiдження прoвoдилися за типoвими i загальнoприйнятими метoдиками, а 
саме: перекисне число визначалося йодометричним методом, заснованим на 
окисленні йодистого калія перекисами і гідроперекисами жиру в розчині 
оцтової кислоти та хлороформу і титруванні йоду, що виділився розчином 
тіосульфату натрію; кислотне число визначалося нейтралізацією вільних 
жирних кислот, які містяться в 1 г жиру, за допомогою титрування розчином 
гідроксиду калію. 

Результати досліджень.  
Окислення – одна з головних причин погіршення якості м'яса і м'ясних 

продуктів [2,3]. Основним типом окислення жирів в напівфабрикатах є 
прогіркання, обумовлене окисленням ненасичених жирних кислот киснем 
повітря. Динаміка зміни кислотного числа представлена на рисунку 1.  

Продукти з високим вмістом жиру, особливо при неправильному 
зберіганні, легко піддаються окислювальному псуванню [3].  
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сповільнюються окислювальні зміни в продуктах, що в свою чергу, подовжує 
термін зберігання напівфабрикатів з м’яса птиці. 

Висновки. 
Перевагою запропонованих маринадів є збільшення тривалості зберігання 

напівфабрикатів із м’яса птиці та забезпечення якісних показників продукту за 
рахунок додаткової обробки м’яса багатокомпонентними маринадами.  

Маринади на основі рослинних олій мають ідеальну консистенцію до 
застосування для ручної та машинної обробки. Вони поліпшують смак м’ясних 
напівфабрикатів, роблять їх більш соковитими та пом’якшують жорсткі 
волокна м’язової тканини. 
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Abstract. 
In this paper we present research of influence marinades "AVO" in the production of meat 

semi-finished products to change their physical-chemical and structural-mechanical properties. In 
particular, the article covers the change of acid and peroxide numbers during storage of the 
product (marinated semifinished products from poultry meat) for 5 days. Chicken refers to products 
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В представленном материале проанализированы изменения работе 

рассматривается аскорбиновой кислоты, общих и редуцируущих сахаров в 
клубнях картофеля с разными механическими повреждениями при длительном 
хранении. Установлено, что величина повреждений существенно влияет на 
снижение содержания витамина С и увеличение сахаров. 

Ключевые слова: картофель, хранение, витамин С, сахара. 
Введение. Картофель одна из наиболее распространенных овощных 

культур в Украине. Площади под этой культурой достигают 1,5 млн. га. В 
современных рыночных условиях важно не только получить высокий и 
качественный урожай, а обеспечить эффективное его хранения [1, 5]. 

В действующей нормативной документации допускается наличие 
незначительного количества клубней с механическими повреждения, 
повреждениями вредителями и поражений болезнями. В то же время влияние 
механических повреждений клубней способствует существенным потерям, 
массы, технологических свойств, биологически ценных веществ и качества 
продукции в целом и данный момент исследован недостаточно [1, 2, 3]. 

Целью наших было исследование влияния величины механических 
повреждений на изменения сахаров и витамина С в клубнях картофеля при 
хранении. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на 
кафедре технологии хранения, переработки и стандартизации продукции 
растениеводства им. проф. Б.В.Лесика Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины. Клубни картофеля (сорт Водограй) 
выращены и заложены на хранение в ВП НУБиП Украины "Великоснитинское 
учебно-опытное хозяйство им. А.В.Музыченка". Использовано хранилище с 
приточно-вытяжной вентиляцией. Для исследований использовали клубни сорта 
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существенно зависит комплекса факторов, и в том числе от целостности 
клубней. В поврежденных клубнях интенсивность дыхания выше, а также в 
связи с активизацией патогенной микрофлоры на поврежденных участках. 

При хранении высококачественного картофеля наблюдается повышения 
общих сахаров на 10-15%. В время как в поврежденных клубнях их содержание 
увеличивается в более чем на 50%, что способствует развитию различных 
физиологических заболеваний. 

Содержание редуцированных сахаров (РС) должно быть на низком уровне 
в процессе хранения, но как видно с рисунка, их концентрация увеличивается в 
процессе хранения. Присутствие РС в значительных концентрациях может 
спровоцировать потемнение мякиша, значительно снизить технологические и 
вкусовые свойства клубней. Накопление сахаров в клубнях – защитная реакция 
на охлаждение. При превращении крахмала в сахар увеличивается 
концентрация клеточного сока, что повышает устойчивость тканей картофеля к 
замораживанию. В результате хранения при низких температурах (0...1 °С) 
часто проявляются физиологические расстройства клубней, что приводит, во-
первых, к подавлению ростков и запаздыванию всходов, во-вторых к 
потемнению мякоти или образованию дуплистости клубней. Потемнение 
мякоти происходит в результате реакции взаимодействия сахаров и 
аминокислот с образованием темноокрашенных веществ (меланоидинов). 

Выводы. При хранения качественного картофеля в хранилище с природной 
вентиляцией через 6 месяцев концентрация АК снижается на 30%. В вариантах с 
различными механическими повреждениями потери АК составляют до 66%. В 
процессе хранения наблюдается повышение содержания сахаров на 30-81%. Для 
снижения концентрации этих веществ нужно проводить отепление при 10-14оС. 
Полученные данные целесообразно учитывать при закладке на хранение клубней 
картофеля с механическими повреждениями с целью расчета максимального 
срока хранения под определенное целевое назначение. 
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In the presented material, changes in the work are examined for ascorbic acid, common and 

reducing sugars in potato tubers with various mechanical damages during long-term storage. It 
was found that the amount of damage significantly affects the decrease in the content of vitamin C 
and the increase in sugars. 
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Анотація. В даній роботі наведений огляд електрофізичних способів 
інтенсифікації процесу гідролізу сировини і підвищення якості пектиновмісних 
паст. 

Ключові слова: Пектин, електроплазмоліз, електрогідравлічний удар, 
кавітація. 

 Вступ. Про який натуральний продукт ще можна сказати «три в одному»? 
Звісно ж про пектин, який є гелеутворювачем, корисною харчовою добавкою та 
профілактичним засобом. Завдяки пектинам покращується моторика кишкового 
тракту, з організму виводяться важкі метали, радіонукліди та токсини. Часто 
пектини входять до складу препаратів для зменшення ваги. Дослідниками 
ракових захворювань доведена ефективність застосування пектинів у 
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протиракових препаратах. Роль пектинів у нашому житті неоціненна. Разом з 
тим, в інформаційних джерелах дуже обмежені дані про засоби інтенсифікації 
процесів виготовлення пектинів, а тому вибраний напрямок досліджень є 
актуальним. 

 Аналіз останніх досліджень. Пектин у чистому вигляді виділили ще у 18 
столітті. Першою країною, яка почала впроваджувати промислові технології 
виготовлення пектинів була Германія. З тих часів в усьому світі розпочалося 
масове виготовлення пектинів і пектиновмісних продуктів. 

 Найвідоміший спосіб виготовлення пектиновмісної пасти включає такі 
стадії: миття, подрібнення, гідроліз-екстрагування рослинної сировини та 
концентрування готового продукту. Якість та вихід пектину залежить від 
організації проведення кожної стадії технологічного процесу. Основною 
операцією при виготовленні пектинів є гідроліз - екстрагування рослинної 
сировини. Регулювання цього процесу, а саме, правильний вибір гідролізуючих 
кислот і температури процесу, рН та гідромодуля (ГМ) реагуючої суміші 
сприяє інтенсифікації процесу гідролізу-екстрагування та виходу 
пектиновмісної пасти.  

 Сучасні новітні технології дають можливість збільшити вихід 
пектиновмісної пасти з добрими желеутворювальними та органолептичними 
показниками. До таких технологій належать технології, побудовані на 
використанні електрофізичних способів обробки рослинної сировини. До 
електрофізичних способів інтенсифікації виготовлення пектиновмісних паст 
можна віднести електроплазмоліз, електромагнітний та ультразуковий вплив на 
сировину, застосування електрогідравлічного ефекту [1-6]. 

Мета досліджень - оцінка впливу електрофізичних способів на ступінь 
інтенсифікації процесів, вихід і якість пектиновмісних паст з рослинної 
сировини. 

Результати досліджень. Електроплазмоліз вважається одним з кращих 
спосбів обробки рослинної сировини для підвищення виходу соку [2,7]. 
Електроплазмоліз - це контактна обробка рослинної сировини електричним 
струмом. Застосування цього способу обробки сприяє коагуляції речовин 
протоплазми, завдяки якій збільшується проникність клітинної тканини. В 
основу електроплазмолізу покладені положення плазмолітичної теорії 
соковіддачі рослинної сировини. За цією теорію вихід протопектину залежить 
від початкового ступеня проникності протоплазматичної оболонки плодів і від 
здатності останньої протистояти зовнішньому впливу в процесі попередньої 
обробки і пресування [1-3]. Однією з переваг електроплазмолізу є можливість 
збереження всіх вітамінів, притаманних рослинній сировині. Зокрема, було 
встановлено, що дія короткочасної електричної обробки мало відбивається на 
вмісті вітамінів у готовому продукті [1]. Так, в роботі [2] доведена перевага 
застосування імпульсного електроплазмолізу яблучної сировини у порівнянні з 
традиційною технологію виготовлення пектинів. Встановлено, що при 
збільшенні тривалості імпульсної електрообробки вихід яблучного соку зростає 
на 4-5%, а пектинових речовин - на 1-1.5%, причому покращуються якісні 
показники харчових пектинопродуктів [2]. 
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 Електроплазмолізатор (рис.1) – це місткість, в якій розташовані рухомі 
електроди – валки, що рухаються назустріч один одному і під’єднані до мережі 
високочастотної напруги. Він працює наступним чином. До електродів, які 
розміщені в екстракторі, підводять струм високої частоти, який генерує ударні 
хвилі з високим імпульсним тиском. Виникнення цих хвиль сприяє 
проникненню екстрагенту всередину клітини, прискорює внутрішньоклітинну 
дифузію, завдяки виникаючим кавітаційним ефектам.  

Апарат з вбудованим електроплазмолізатором (рис.2.) складається з 
пластини 1, що покрита фільтрувальним матеріалом 2, на яку завантажують 
рослинну сировину 3. Зверху апарат закривається кришкою 4 з вмонтованим 
графітовим анодом 5. Електроди під’єднані до джерела постійного струму 
(15А) з напругою – 0,8 В/см2. При застосуванні вбудованого 
електроплазмолізатора, а саме при безперервному поступанні екстрагента, на 
отримання готового продукта витрачається у два рази меньше часу, порівняно з 
іншими методами екстрагування. Вихід біологічно активних речовин зростає 
майже на 20% [3,7].  

  

 
Рис.1.Електроплазмолізатор: 1-екстрактор; 2-електрод; 3- 

кришка; 4- привод. 

 

 

Рис.2.Апарат з вбудованим електроплазмолізатором: 1-перферована 
пластина; 2-фільтруючий матеріал; 3-сировина; 4- кришка; 5- анод; 6- привід. 

 
Недоліком електроплазмолізу є його складне апаратурне забезпечення, 

складність контролювання процесів обробки рослинної сировини та залежність 
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ефективності від її виду та якості. 
 Електромагнітна обробка сировини. Джерелом електромагнітних 

коливань промислової частоти є струмопровідні частини діючих 
електроустановок (лінії електропередач, індуктори, конденсатори термічних 
установок, генератори, трансформатори, електромагніти, соленоїди, імпульсні 
установки та ін.). Важливим параметром при використанні електромагнітних 
полів є ступінь впливу на внутрішню енергію оброблюваної системи [3,10]. 
Вітчизняна промисловість випускає апарати (ВА-100, АВС-100), в яких 
застосовані способи електромагнітної обробки харчових систем з різним рівнем 
впливу на оброблювану сировину.  

 Застосування способу активації біологічно активних речовин та 
біополімерів ягідної сировини з використанням попередньої обробки у 
вихровому шарі феромагнітних часток, генерованих змінним електромагнітним 
полем, дозволяє отримати пектиновмісну пасту з високою желеутворювальною 
здатністю [4]. Разом з тим, використання у технологіях вилучення пектинів 
електромагнітних полів стримується через складне апаратурне оформлення 
процесів, велику вартість обладнання, необхідність забезпечення високого 
рівня герметичності гідролізаторів, складність отримання рівномірних 
електромагнітних полів у різних точках реакційних апаратів. 

 Обробка сировини ультразвуком. Застосування ультразвукових коливань 
при виготовленні пектинів також сприяє інтенсифікації процесу гідролізу 
рослинної сировини. У цьому випадку зменшується час гідролізу від декількох 
годин до декількох хвилин. У ряді випадків виключається використання 
сильних кислот.  

 Ефективність технологічного процесу гідролізу-екстрагування пектину, в 
якому використовується ультразвукова енергія, суттєво залежить від 
параметрів ультразвукового поля, утвореного в об’ємі технологічного 
середовища: інтенсивності озвучування, вибору екстрагента, співвідношення 
кількості сировини та екстрагента тощо.  

 Ультразвукові екстрактори працюють таким чином. Джерело ультразвуку, 
як правило, закріплюють на корпусі екстрактора-перколятора із зовнішнього 
його боку. Ультразвукові хвилі, що виникають, створюють знакозмінний тиск, 
кавітацію і звуковий вітер. У результаті швидше відбувається набухання 
сировини і розчинення вмісту клітин, збільшується швидкість обтікання 
частинок сировини екстрагентом, у прилеглому до сировини дифузійному шарі 
виникають турбулентні та вихрові потоки. Молекулярна дифузія всередині 
частинок матеріалу та в дифузійному шарі трансформується у конвективну, що 
призводить до інтенсифікації масообміну. Внаслідок виникнення кавітаційних 
ефектів відбувається руйнування клітинних структур, що прискорює процес 
переходу пектинових речовин в екстрагент за рахунок їх вимивання.  

 Найбільш оптимальна температура при озвучуванні реагентів не повинна 
перевищувати 30 - 60 °С, щоб уникнути утворення бульбашок повітря, які 
гасять ультразвукові хвилі. Для багатьох видів сировини оптимальна 
інтенсивність ультразвуку (частотою 2100 - 2200 с-1) знаходиться в інтервалі 1,5 
- 2,3·104 Вт/м2 [1,11]. 
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 Результати, отримані в роботі [6], доводять, що застосування ультразвуку 
забезпечує інтенсивне вилучення пектинів з добрими органолептичними 
показниками (табл. 1).  

Таблиця 1.  
Порівняльні показники ультразвукової обробки рослинної сировини 

Показники Традиційна 
технологія 

Інтенсивність ультразвукової 
кавітаційної обробки, Вт/см2 

5 7 10 
Екстрагент Фосфорна 

кислота 
Пом’якше-

на вода 
Пом’якше-

на вода 
Пом’якше-

на вода 
Температура,°С 80 50 50 50 
рН 1,8 5,8 5,8 5,8 
Тривалість, хв. 120 60 45 45 
Ступінь вилучення 
пектину, % 

 
85 

 
78 

 
83 

 
85 

Ступінь етерифікації,% 65 72 68 65 
  
Очевидно (табл.1), що вилучення пектину при застосуванні ультразвуку 

відбувається в 2-2,6 разів швидше, ніж за звичайної технології. До недоліків 
ультразвукової технології виготовлення пектиновмісних паст можна віднести 
несприятливий вплив коливань на обслуговуючий персонал. Крім цього, 
ультразвукові коливання викликають кавітацію, іонізацію молекул, а інколи і 
зміну властивостей біологічно активних речовин. 

 Обробка сировини електрогілравлічним ударом. Електрогідравлічний 
ефект – це спосіб перетворення електричної енергії в механічну. Виникнення 
електрогідравлічного удару пов’язане з утворенням ударної хвилі в рідині під 
дією спеціально сформованого високовольтного електричного розряду. При 
цьому в зоні, яка оточує канал розряду, розвиваються високі імпульсні тиски, 
які збурюють середовище, що знаходиться поблизу каналу. Доведено, чим 
коротший імпульс та крутіший його фронт і вища амплітуда, тим коротший, 
сильніший і впливовіший гідровлічний удар [6,10]. Гідравлічні імпульси, які 
виникають в результаті розряду складаюься з двох чинників: основного- 
гідравлічного удару і допоміжного-кавітаційного. Доведено, що найкращі 
показники екстрагування рослинної сировини отримують з застосуванням 
електрогідравлічних ударів, які генерують тиск Р > 5МПа. Такий тиск 
пов'язаний з сприятливим впливом дрібнодисперсних газових бульбашок в 
середовищі на електричні характеристики розряду. 

 Всі, згадані вище, електрофізичні методи супроводжуються явищем 
кавітації.  

 Кавітаційна обробка сировини. Кавітація – фізичне явище, що виникає в 
потоці рідини внаслідок різкої зміни характеристик поля швидкостей і тисків 
порожнин, заповнених парою або газами, розчиненими в рідині. Кавітаційні 
порожнини – каверни або бульбашки – виникають в тих місцях, де тиск в рідині 
стає нижчим від певного критичного. Захлопування бульбашок на границі 
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розділу фаз «рідина - тверде тіло» супроводжується диспергуванням 
середовища з утворенням суспензії. 

 Переваги застосування кавітації при виготовленні пектиновміних 
концентратів наступні: виходить продукт з певною дисперсністю; зберігаються 
майже всі вітаміни, амінокислоти та інші поживні речовини; скорочуються і 
спрощується окремі технологічні операції; суттєво зменшується загальний 
термін екстрагування пектинів.  

Принципова схема кавітаційного впливу на сировину (рис. 3) включає такі 
етапи [6]: 

- диспергування, тобто розрив хімічних зв’язків між пектином та іншими 
полісахаридами ( целюлозою, геміцелюлозою, лігніном) за розрахунок фізико-
хімічних ефектів, обумовлених ультразвуковою кавітацією; 

- екстрагування, яке полягає у впливі енергетичного поля на мікро- та 
макрорівнях, формуванні направленого потоку речовин у капілярах сировини 
та інтенсивного руху екстрагенту навколо частинки сировини, тобто створення 
умов конвективного масопереносу. 

 
Рис. 3. Схема кавітаційного впливу на частинку сировини: 1 – капіляр; 

2- захлопування кавітаційної бульбашки біля «твердої стінки»; 3- примежовий 
дифузійний шар; 4-екстрагент. 

 
 На рис. 4 подані результати дослідження впливу ультразвукової кавітації 

на желеутворювальну та комплексоутворювальну здатності у порівнянні з 
традиційною технологією [6,11]. 

Кавітація за способом збудження поділяється на акустичну 
(ультразвукову) і гідромеханічну. Розмаїття кавітаційних пристроїв дає 
можливість розробити гнучку технологію вилучення пектинів з різних видів 
рослинної сировини.  

 Наявний досвід застосування кавітаційних апаратів у харчовій 
промисловості [8,9,10] дозволяє стверджувати, що з усіх відомих видів 
гідромеханічного впливу на оброблювані середовища кавітаційний вплив 
найбільш ефективний. Аналіз кавітаційних апаратів показав, що кавітаційні 
апарати є гнучкими універсальними системами, які значно спрощують і 
здешевлюють апаратурне оформлення процесу отримання пектиновмісних 
продуктів з високими якісними показниками. 
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In this paper the following review of electrophysical methods for improving the quality of 
output what consist pectin pastes. 
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Abstract. The article summarizes the experience of using computer holographic 

diagnostics methods in determining the real limits of non-destructive control of parts 
of agricultural machinery at various stages of its use up to complete write-offs with 
the maximum conservation of resources that can be further used. The resource-
saving methodical principles of technical choice of the optimum method of 
manufacturing or restoration of details of agricultural machines are substantiated. 

Key words: diagnostics, holography, method, repair, restoration, preservation 
of resources, agricultural machinery. 

Introduction. Analysis of recent researches and publications. 
According to the analysis of research results conducted by scientists: Paton BE, 

Lobanov LM, Pivtorakov VA, Bune PN, Khizhniak AI, Markov VB and other, the 
technical condition of the parts, their suitability for further operation with the 
established parameters of reliability are determined on the one hand by the structural 
parameters, and on the other - their physical and mechanical properties [1-6]. Such 
characteristics of the working surfaces of the materials of the components are 
comparatively small values of the dispersion of the quantities that correspond to the 
values and types of loads, microdeformation, loading elapses and can be represented 
in a rather narrow range at their permissible state. The use of computer diagnostic 
systems allows automation of the process of defecting parts, preventing inappropriate 
parts from entering the consumer, preventing accidents and preserving resources to 
overcome them. 

On the other hand, in spite of the achieved successes and the practical 
achievements, there are currently no data available on the study of the technical state 
of the component, assembly, machine or machine under different types of load 
(single or aggregated) with the study of the volumetric micro-deformation fields of 
the surface layers . The obtained positive results of increasing the reliability of 
agricultural machines are partly due mainly to the detection of imperfections of 
individual surfaces or even their fragments, which complicates the process of 
conservation of resources in agricultural machinery use. 

Statement of a scientific problem 
When considering the tasks of computer diagnostics as an information process 

and abstraction from the physical methods used for non-destructive testing of 
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agricultural machinery, one can distinguish the following three characteristic 
consecutive parts of this process: 

Receiving primary measurement information with the help of converters, for 
example, optical systems, including holography and bringing it into a form suitable 
for further processing. 

Processing information with the help of existing computer software and 
presentation of processing results in a form suitable for analysis and further 
interpretation. 

Conducting an analysis of the information received and forming a decision on 
the state of agricultural machinery (controlled object), the possibility of its normal 
functioning or prediction of its residual resource. 

The purpose of research. Develop a methodology and tools for holographic 
diagnosis and opportunities in choosing the technologies of manufacturing or 
restoring parts that have now been widely developed and deeply worked out both in 
technical and scientific plans while preserving resources. 

The main text. 
Structural and technological formation consists in introduction of new 

technological processes, modern materials, constructive forms, methods of 
production and the choice of optimal design and technological solutions taking into 
account operational properties and given reliability indices and preserving resources. 
The basis of such formation is the constant control over the technical level of 
products that design, manufacture, operate and repair, and reliability indicators of 
these products significantly exceeded the best achievements of modern agricultural 
machinery and repair production. 

In a number of methods of non-destructive testing, for example, holographic 
diagnostics - the response can be recorded in the form of an image - a hologram that 
can be directly subjected to analysis. Primary information, as a rule, is recorded in the 
form of spatially-temporal distribution of feedback - holograms. Further processing 
of information can be carried out both in analog type and in digital views, depending 
on the complexity of the algorithm and price expediency. Currently the prevalence of 
the use of digital information processing, which provides a number of benefits. 

As the practical experience shows, the untimely replacement of a defective part, 
a knot with a defective part leads to the emergence in service of a conditionally good 
car, the probability of failure which depends on the time when, in the absence of an 
unidentified defect or damage in time, there is a refusal, which also destroys the car. 
A dangerous situation is when, when the stationary load process, there are tensions 
that acquire a non-stationary stochastic character. At the same time it is practically 
impossible to manage them operatively and predictably. The main causes of this 
phenomenon, as established by a large number of experimental studies, are the 
microstructural heterogeneity of the material due to the distortion of the crystalline 
lattice, the presence of defects in the internal macrostructure caused by random 
changes in the processing technology, the conditions of operation or the performance 
of maintenance and servicing measures. 

The implementation of holographic diagnostics allows you to master more 
complex production, introduce new progressive technological processes, etc. [1, 2]. 
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Non-destructive inspection with hundred percent allows to determine the quality of 
materials, semi-finished products, workpieces, technical condition of parts that were 
in use, to check the efficiency of the improvement of the production process and to 
enable the selection of a suitable part of the product for further processing and use. At 
the same time, the very essence of control operations, which, with the passive fixing 
quality of finished products, changes, becomes an active method of control of the 
technological process. 

Quality control (reliability) of agricultural machines [5] and their elements while 
preserving resources is based on the application of penetrating fields, radiation and 
substances for obtaining the necessary information about their technical condition 
and readiness for operation. Especially, its role in the conditions of automation of 
production - an effective means of improving the technological process, as an integral 
and equal part of the resource conservation, which is capable of: 

- to determine the quality of the product; 
- to determine the strength, resistance to various types of loads and the impact of 

the external environment; 
- to aim for a better constructive and technological solution; 
- to support the brand of the firm; 
- to prevent the emergence of hazardous situations and increase the safety of 

work; 
- to reduce the cost of production. 
At present, the implementation of virtually any algorithms - computer 

holograms, can be carried out with the help of modern means of computing and 
microprocessor technology, both on the basis of standard computing devices, and in 
the form of specialized autonomous small-sized devices with the necessary 
performance. The ultimate goal of diagnosing is not only the receipt of information 
about the presence of defects and their physical parameters, but also the formation of 
a decision on the condition of the controlled object - an agricultural machine, the 
possibility of its normal functioning or prediction of the residual resource, which is 
especially important in today's conditions of a market economy of our country and 
thereby ensure a significant conservation of resources. 

The application of holographic defectoscopy gives an opportunity to achieve the 
level of reliability of agricultural machinery of technical and economic efficiency 
established by normative and technical documentation. Implementation of it prevents 
dramatically reduce the production of defective products, the number of emergencies 
and create consumer confidence in the high quality of the products offered. 

An important feature of computer holograms is that they provide information 
about the distribution of microdeformations on the surface of the part being studied 
[3, 4]. There is an opportunity to study the physical processes of microdeformation 
not discretely - a point from the point, and integral, evaluating the state of the entire 
surface. The number of composite models of the general description depended on the 
required accuracy given in advance, with an error of no more than β = 0,1 – 0,3. It 
was verified by means of the value of the coefficient of relevance to real processes. 
For each surface deformation, so many models (U1; U2 ... Un; V1; V2 ... Vk; W1; W2 ... 
Wm) have been recorded for how many equal parts the surface of the deformed body 
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was divided. The number of interconnected surfaces depends on the complexity of 
the deformation process and, accordingly, on the complexity of the total surface 
obtained by holography, the adequacy of the mathematical model from which should 
be checked in each particular case. For each, obtained by dissecting the surface, 
construct a mathematical model and check it for the adequacy of the actual process 
according to the established criteria. 

Thus, holographic defectoscopy enables to detect hidden defects of parts of 
agricultural machines and create preconditions for increasing the reliability of 
machinery and preserving resources. 

The basic feature of the creation of new methods of non-destructive testing is 
the use of modern computerized systems, which enable to thoroughly investigate 
products, establish their technical condition, accumulate, statistically process the 
received information, quickly and qualitatively identify defects, damage, classify 
them, define characteristics and parameters, and other 

The principles of choosing the rational way of manufacturing or restoring worn 
or damaged parts are based on the stochastic nature of the appearance and distribution 
of damages (defects) in the work surfaces of parts. The method of comparing the 
technical condition of parts: new (spare parts) that were not in operation; parts of 
worn, recovered: surfacing under a layer of flux and protective gases, gas-thermal 
and detonation spraying, plasma surfacing, machined to repair size, which are most 
common at the repair enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine. 

The technical condition of the parts was evaluated by the nature of the 
distribution of interference bands. The presence or absence of defects, damage, their 
number and interaction is indicated by the well-formed and presented on the 
hologram anomalies of the distribution of interference bands. In the control and 
testing of parts, their working surfaces, it was considered appropriate to apply the 
coefficient of restoring the quality of the Qwai surface and the coefficient of 
distribution of the form of surface quality of the Kwafi. This assumption was 
accepted due to the lack of data that would allow the above-mentioned coefficients to 
be determined. Complex and long-term resource tests are economically inappropriate 
in modern conditions. Ago: 
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where Sвяі is the area of the surfaces of parts with damaged or defective areas 
recorded on holograms, m2; 

Snяi - surface area of the new (reference) part, m2. 
вS1 , вS2 , в

nS  - the value of areas of surfaces of parts with an abnormal structure of 
interference bands for the whole sample recovered by a certain method of details; 

нS - the surface area of the workpiece for which the recovery technology is 
chosen. 

For the most favorable way of restoring a part or a single surface it should have 
the lowest value, and the probability of determining such a coefficient to approach 1. 
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вsвв , вsнн - the parameters of the form of distribution of the quality of each 
specific surface of the restored and correspondingly new parts, are determined as the 
probability of occurrence of curvature in the interference bands; 

P1, P2 ... Pm, Pi - probability of appearance of interference bands with curvature 
in radius r1, r2, ..., rm, ri, mm. 

The area with a defect is characterized by a zone of abnormally placed 
interference bands, in which their frequency significantly exceeds the same parameter 
for adjacent zones that have no damage or defects. This statement allows the correct 
application of formulas 1 and 2 when choosing a rational way of repairing or 
manufacturing parts. 

Summary and Conclusions. 
Thus, holographic defectoscopy enables to detect hidden defects of parts of 

agricultural machines and create preconditions for increasing the reliability of 
machinery and preserving resources. In order to ensure a qualitative study of the 
technical condition of agricultural machines using holography, it is necessary to 
create conditions for the formation of highly contrasting interference bands on a 
computer hologram. To date, the problems of controlling agricultural machines, 
equipment and reagent by holographic and optical methods have been studied little 
and, accordingly, studies on the conditions for holography of surfaces of parts and 
units of machines, including agricultural ones, do not satisfy the modern repair 
production. The results of previous studies, analysis of data from literary sources 
indicate the unconditional relevance of such works and their practical value in 
improving the reliability of such objects and ensuring the preservation of our 
country's resources. 
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Анотація. В статті узагальнено досвід застосування методів комп’ютерної 
голографічної діагностики при визначенні реальних меж неруйнівного контролю деталей 
сільськогосподарської техніки на різних етапах її використання аж до повного списання при 
максимальному збереженні ресурсів, які можливо і далі використовувати. Обґрунтовано 
ресурсозберігаючі методичні засади технічного вибору оптимального способу виготовлення 
чи відновлення деталей сільськогосподарських машин. 
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Анотація. З метою покращення органолептичних показників м'ясних 

продуктів та підвищення їх харчової та біологічної цінності, шляхом 
збалансування за аміно- та жирнокислотним складом розроблено рецептури 
білково-жирових емульсій (БЖЕ) з молочними білками сироваткою, маслянкою 
та казеїнатом натрію. Досліджено технологічні функції інгредієнтів білково-
жирової емульсії та вплив на якість готового продукту. Встановлено, що 
найкращими функціонально-технологічними властивостями володіє БЖЕ, до 
складу якої входить суміш казеїнату натрію 70%  та маслянки 30 %. Завдяки 
емульгуючим властивостям суміші молочних білків не відбувається втрат 
жиру у вільному стані при термічному обробленні ковбасних виробів вареної 
групи та не утворюються бульйонно-жирові напливи. Розроблено рецептури 
варених ковбас, сосисок та сардельок з використанням БЖЕ, проведено 
органолептичну оцінку розроблених продуктів.  

Ключові слова: білок, жир, емульсія, стабільність, інгредієнти, 
амінокислоти.  

Вступ. Сучасні принципи розробки рецептури м’ясних виробів 
ґрунтуються на виборі певних видів сировини і такого їх співвідношення, яке б 
забезпечувало досягнення потрібної (прогнозуємої) якості готових продуктів, 
включаючи кількісний вміст і якісний склад харчових речовин, наявність 
певних органолептичних показників, споживчих і технологічних 
характеристик. При цьому одночасно вибрані компоненти рецептури повинні 
задовольняти другій, не менш важливій, вимозі: мати прийнятні 
функціонально-технологічні властивості, максимальну їх сумісність або 
взаємокомпенсацію, що забезпечує в процесі переробки сировини отримання 
стабільних м’ясних систем. При розробленні нових видів м’ясних продуктів 
необхідно звертати увагу на їх харчову та біологічну цінність, яка повинна 
відповідати фізіологічним нормам або наближатися до них [1]. 
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Основний текст. Відомо, що біологічна цінність продуктів залежить не 
тільки від амінокислотного складу, але і від доступності білку дії ферментів 
шлунково-кишкового тракту, тому що білок менш доступний для дії 
ферментативного гідролізу, має меншу біологічну цінність і гірше засвоюється 
організмом людини. Комбінування м'ясної сировини з додатковими джерелами 
тваринного білку дозволить збалансувати білок, знизити частину надлишку 
незамінних амінокислот, які не засвоюються організмом, і підвищити 
біологічну цінність розроблених виробів, наблизивши її до потреб організму. 

Молочні білкові продукти найбільш природно поєднуються з м’ясною 
сировиною, є хорошими емульгаторами, стабілізаторами структури та за своїми 
функціонально-технологічними властивостями наближаються до м’язових 
білків [4]. Так, використання 2 % казеїнату натрію дає можливість збільшити 
вміст білку в м’ясних продуктах на 1 %. В таких емульсійних продуктах, як 
варені  ковбасні вироби, сосиски та сардельки, казеїнат можна вносити замість 
сухого молока у кількості 0,5 % від передбаченої рецептурою кількості сухого 
молока. 

Ступінь гіратації казеїнату натрію, отриманого методом екструзії, 
становить 1:5. Додавати казеїнат натрію в кутер потрібно після фосфатів, 
частини води та солі, але перед внесенням жиру. Це пояснюється тим, що 
м’язовий білок потрібно активувати перед додаванням будь-якого додаткового 
білка. Тому жир можна додавати тільки після активування всіх білків. 

З метою покращення структури, підвищення соковитості м'ясних 
продуктів та забезпечення збалансованості за аміно- і жирнокислотним складом 
використовують білково-жирові емульсії (БЖЕ), так як на соковитість і 
ніжність м'ясопродуктів істотний вплив здійснює вміст жиру в тканинах.  

При внесенні жирів безпосередньо у фаршеву емульсію вони 
обумовлюють появу у готовому продукті таких дефектів консистенції, як 
розмазуваність, липкість. Малоцінні жири містять велику кількість насичених 
жирних кислот, тому при кімнатній температурі вони достатньо тверді, що 
ускладнює їх емульгування. З метою нейтралізації перерахованих недоліків і з 
метою більш широкого використання низько функціональних жирів, доцільним 
є попереднє виготовлення білково-жирової емульсії з наступним введенням її 
до складу м’ясних фаршевих систем. Емульсії здатні стабілізувати у своєму 
складі жир та усувати крупчасту текстуру жиру в готовому продукті. 

Оптимізацію співвідношення індичого та свинячого жирів у складі 
жирової суміші здійснювали шляхом математичного моделювання. Методом 
розрахунків прийшли до оптимального співвідношення свинячого - 40 % та 
індичого жиру – 60 %. 

Вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури показало, що в наш час 
існують різні рецептури і способи приготування білково-жирових емульсій 
(рис.). Проте їх застосування обмежене через складну технологію приготування 
і введення в сировину, а також малою стійкістю БЖЕ в процесі зберігання і при 
взаємодії з розсолом. Розроблені рецептури БЖЕ наведені в таблиці 1. 

В готову емульсію можна вносити сіль і нітрит натрію. Зберігають її в 
умовах низьких температур від 0 до 3 ºС від 3 до 5 діб в залежності від 
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початкового вмісту бактерій в жировмісній сировині і температури зберігання. 
Жири, що використовуються для виготовлення БЖЕ, не повинні бути 

прогірклими, їх бактеріальне обсіменіння повинно бути  найнижчим. Зазвичай 
ці жири не підлягають ретельному обробленню або охолодженню, тому вміст 
бактерій в них достатньо високий. Але, незважаючи на їх невисоку цінність, в 
мікробіологічному відношенні їх необхідно обробляти як високоякісну 
сировину. Оптимально допустимою є загальна кількість бактерій 102-104 КУО/г 
продукту. 

 

 
Рис. 1. Технологічна схема приготування емульсії холодним способом 

 
Таблиця 1 

Рецептурний склад розроблених білково-жирових емульсій з 
сумішшю молочних білків 

Найменування 
 компонентів  

        Вміст складових БЖЕ, % 
БЖЕ 1 
(контроль) 

БЖЕ 
2 

БЖЕ 
3 

БЖЕ 
4 

БЖ
Е 5 

Жир свинячий 43 -    
Жирова суміш (жир свинячий 
 40% + жир індичий 60%) 

- 44 44 44 44 

Вода питна 43 44  44 44 44 
Шкурка свиняча варена 14 - - -  
Суміш білків (глобін крові 
 Vepro 95 НV 1%, 
 казеїнат натрію 1%)   

-  2 -  

Суміш білків (глобін крові  
Vepro 95 НV 1%, молочні  
білки 1% (казеїнат натрію70 %, 
сироватка 30 %)   

- -  2  

Кутерування  
(3000 об/хв, тривалість=3-5 хв) 

Кутерування-емульгування  
(3000 об/хв, тривалість 5 хв) 

Охолодження БЖЕ,  
t=12°С 

Підготовка льоду 

Сортування жиру 
(індичого, свинячого) 

Підготовка казеїнату 
натрію, шкурки 

Підготовка води, 
t=2-4°С 
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Суміш білків (глобін крові  
Vepro 95 НV, молочні білки  
1% (казеїнат натрію  
70%, маслянка 30 %) 

-    2 

Стабілізатор білковий із 
індичої шкурки 

- 12 10 10 10 

Всього 100 100 100 100 100 
Авторська розробка 
 

При підборі рецептурних компонентів білково-жирової емульсії важливо 
враховувати їх технологічні функції та вплив на якість готового продукту (табл. 
2). 

Таблиця 2  
Технологічні функції інгредієнтів білково-жирової емульсії 

Найменування 
інгредієнтів 

Технологічні функції Вплив на якість готового продукту 

Жир свинячий, 
індичий топлені 

З водою утворює 
достатньо стабільну 
емульсію; впливає на 
структурно-механічні 
властивості 

Формує рівень енергетичної 
цінності; формує органолептичні 
показники; покращує 
пластичність, консистенцію, 
ніжність, соковитість, запах, смак 

Стабілізатор 
білковий із 
індичої шкурки (у 
поєднанні з 
казеїнатом натрію 
та маслянкою) 

Утворює гелі; 
збільшує 
водозв’язуючу 
здатність 

Надає монолітності 

Казеїнат натрію Утворює і стабілізує 
емульсії; підвищує 
гелеутворюючу, во-
до- і жирозв’я-зуючу 
здатність; збільшує 
липкість 

Підвищує біологічну цінність; 
покращує текстуру, соковитість, 
ніжність 

Жировою емульсією можна замінити до 30 % високоцінного жиру 
(наприклад, свинячого хребтового сала) в таких продуктах як варені ковбаси, 
сосиски та сардельки без суттєвого впливу на смак та колір готового продукту.  

Найкращі результати при виробництві варених ковбасних виробів, сосисок 
та сардельок були отримані, як за органолептичними, так і функціонально-
технологічними показниками, при використанні білково-жирової емульсії, яка 
складається із 70 % казеїнату натрію та 30 % маслянки.  

Органолептична оцінка варених ковбас, сосисок та сардельок показала, що 
консистенція розроблених зразків більш пружна та монолітна, смак та запах - 
більш ніжний та соковитіший, з молочним присмаком, у порівнянні з 
контрольними зразками. 

Заключення і висновки. 
1. Використання жирової емульсії з казеїнатом натрію забезпечує заміну 
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до 30 % високоцінного жиру вареної групи ковбасних виробів.  
2. При виробництві варених ковбасних виробів, сосисок та сардельок  

рекомендовано суміш казеїнату натрію 70 % та маслянки 30 % у складі білково-
жирової емульсії.  

3. Встановлено, що казеїнат натрію, завдяки емульгуючим властивостям, 
запобігає втратам жиру у вільному стані при термічному обробленні та 
утворенню бульйонно-жирових напливів. 
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Abstract 
  To improve the organoleptic parameters of meat products and increase their nutritional 

and biological value, their formulations of amino acid and fatty acid composition have developed 
formulations of protein-fat emulsions (PFE) with serum milk proteins, buttermilk and casein 
sodium. The technological functions of protein-fat emulsion ingredients and the effect on the quality 
of the finished product have been investigated. We have found that the best functional and 
technological properties of PFE consists of a mixture of sodium caseinate with 70% and oil of 30%. 
Thanks to the emulsifying properties of a mixture of milk proteins, there is no loss of fat in the free 
state during the heat treatment of sausage products of the boiled group and no bouillon-fat streams 
are formed. The recipes of cooked sausages, sausages and sausages using PFE  were developed, an 
organoleptic assessment of the developed products was carried out. 
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Аннотация. Предложена конструкция резервного радиоканала передачи 

данных от ультразвукового анемометра системы динамического 
позиционирования к судовым информационным системам в условиях работы в 
Арктических широтах. Модернизация позволит минимизировать последствия 
отказов технических средств СДП и повысить безопасность морского судна. 

Ключевые слова: радиоканал, система динамического позиционирования, 
датчик ветра, буровая платформа, безопасность судна. 

Вступление 
Разработка месторождений природных ископаемых на континентальном 

шельфе Северного Ледовитого океана имеет особенности. Приоритет отдается 
буровым платформам и судам, осуществляющим позиционирование без 
применения якорей. Такие суда оснащаются системами динамического 
позиционирования (СДП), удерживающими судно в заданной точке при помощи 
подруливающих устройств [1]. Суровые условия Арктики предъявлют к 
буровым платформам и судам повышенные требования по мореходным 
качествам. С другой стороны производственные задачи требуют эффективного и 
безопасного позиционирования в неблагоприятных климатических режимах [2]. 

В современных системах СДП непосредственно измеряются 
высокоточными датчиками только скорость и направление ветра. Остальные 
параметры внешних воздействий вычисляются по эмпирическим формулам с 
использованием математической модели движения судна. От достоверности 
измеренных параметров скорости и направления ветра зависит в большой 
степени суммарный вектор судового движительного комплекса, формируемый в 
каждый момент времени, и качество позиционирования судна. К основным 
недостаткам действующих СДП относятся использование дешевых и 
ненадежных, особенно в условиях низких температур, анемометров и низкая 
надежность каналов связи. Устранение последствий отказов в таких системах в 
условиях Севера требует значительных усилий и времени.  
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Для устранения указанных проблем предлагается модернизаровать систему 
СДП путем замены традиционных анемометров на современные изделия, более 
подходящие для условий Арктического использования, и введением в систему 
дополнительных резервных каналов беспроводной связи.  

Основной текст 
В настоящее время на судах используют три типа анемометров: чашечные, 

крыльчатые и ультразвуковые. Эти типы анемометров отличаются в основном 
способами измерения скорости ветра, а направление ветра в них определяется, 
как правило, одинаково.  

Наболее распространены чашечные анемометры из-за простоты 
конструкции и дешевизны. Такие анемометры показывают мгновенную 
скорость ветра, без дополнительных вычислений, и позволяют отслеживать ее 
изменения в реальном времени. Существенным недостатком чашечных 
анемометров является высокая подверженность обледенению подвижных 
механических частей датчика и, как следствие, искажение показаний, что 
недопустимо для приборов в составе СДП. Использование таких анемометров в 
Арктических районах требует много времени на обслуживание датчика. 

Крыльчатый анемометр имеет деталь в форме вентилятора или флюгера, 
которая улавливает скорость и направление ветра. Этот тип анемометров 
является основным на судах атомного флота, благодаря дешевизне и 
надежности конструкции. Главный недостаток крыльчатых анемометров тот 
же, что и чашечных, - высокая подверженность обледенению механических 
частей датчика. Несмотря на общепринятую практику применения, и 
крыльчатые и чашечные анемометры плохо приспособлены для работы в 
условиях Арктики. 

Принцип действия анемометров ультразвукового типа основан на 
измерении скорости звука, изменяющейся в зависимости от направления ветра 
относительно пути распространения звука. Данные с датчика ветра поступают 
на вход компьютера через аналогово-цифровые платы преобразователей. Сила 
и направление ветра контролируются на информационном мониторе, пульте 
оператора или дисплее. Показания технических неисправностей датчика ветра 
выводятся на дисплей или устройство печати. Скорость звука в воздухе зависит 
от температуры, поэтому ультразвуковые анемометры оснащены термометром, 
по показаниям которого вносятся поправки в вычисления скорости ветра.  

Ультразвуковые анемометры имеют пониженное энергопотребление, у них 
нет подвижных частей, они не критичны к обледенению и практически не 
требуют техобслуживания. Диапазон рабочих температур этих устройств 
достаточный для применения в условиях Крайнего Севера (например, WMT700 
имеет нижний предел применения -55 С, а ве     
Все ультразвуковые анемометры имеют функцию обогрева, включающуюся 
автоматически при приближении температуры к точке замерзания и позволяет 
работать при сильных заморозках и снегопаде. Такие анемометры больше 
подходят для работы в условиях Арктики. Несмотря на явные преимущества, в 
настоящее время ультразвуковые анемометры не нашли распространения в 
СДП Арктического применения по причине более высокой стоимости по 
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сравнению с другими типами. По нашему мнению, дополнительные затраты 
окупаются при низких температурах, благодаря высокой безотказности, 
функциональности, низкому энергопотреблению, высокой точности измерений, 
простоте конструкции, экономичности. Использование ультразвуковых 
анемометров в системах СДП способно повысить качество и безопасность 
позиционирования морских судов. 

Структурную надежность и информационную достоверность СДП можно 
повысить путем резервирования каналов передачи данных от ультразвукового 
анемометра системы СДП к судовой информационной системе. С этой целью 

предлагается дополнить основной проводной канал связи от датчика к 
компьютеру радиоканалом. Радиоканал является доступным и экономичным 

средством реализации резервной связи на базе готовых радиомодулей. 
Основная трудность такого решения состоит в том, что на судне имеется 

большое количество излучающих радиоустройств, поэтому необходимо, чтобы 
радиомодуль не создавал помех для их работы. Для реализации был выбран Wi-

Fi модуль, разработанный на базе модуля ESP8266 (ESP-07) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема подключения модуля ESP-07 к анемометру  

 
Сигнал принимается обычным Wi-Fi роутером. Устройство ESP-07 создает 

собственную сеть, к которой можно подключаться с любого устройства, 
способного работать по протоколу Wi-Fi. Модуль ESP-07 позволяет работать без 
конфликтов с судовой РЛС, при этом второго модуля не требуется. 
Подключение ESP-07 к анемометру выполнено через проводной дуплексный 
интерфейс RS-232. Модуль ESP-07 запитан от источника питания анемометра 
через стабилизатор напряжения LM2596-3.3. Для электрического согласования 
линии RS-232 и стандартной цифровой логики UART использована микросхема 
драйвера MAX3232.   

Заключение и выводы 
Предложенная модель модернизации системы СДП на базе современных 

стандартных модулей и протоколов взаимодействия является экономичным 
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решением, позволяющим повысить надежность системы, минимизировать 
последствия отказов ее технических средств и тем самым повысить 
безопасность позиционирования морских судов в Арктических районах, 
отличающихся критическими погодными условиями. 
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Abstract  

The radio data transmission reserve channel design from the ultrasonic anemometer of a dynamic 
positioning system to marine information systems in the conditions of work in the Arctic has been proposed. 
Modernization will allow minimizing the DPS equipment failures and increasing the vessel safety. 
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Аннотація:У статті розглядається актуальність використання смарт-

скла при будівництві засобів розміщення. Прогресивні будівельні технології в 
готельному господарстві набули за останні роки широкого та різнопланового 
застосування, саме архітектура - одна з форм демонстрації якості товару і 
послуг на ринку, що дає певний вплив на формування готельного іміджу. 
Стаття акцентує увагу на перспективу використання сучасних технічних 
розробок в проектуванні закладів готельного господарства. Застосування 
«розумного скла» скорочує тепловтрати, мінімізує  витрати на 
кондиціонування. Природна світлопропускна здатність дозволяє знизити 
витрат на забезпечення штучного світла у приміщенях готелю.  

Ключові слова: смарт-скло, готель, архітектура, проектування, дизайн, 
технічний прогрес, альтернатива, розумне скло, опалесценція, освітлення, 
панорамні вікна. 

 Annotations: The article considers the urgency of using smart glass in the 
construction of accommodation facilities. The progressive building technologies in 
the hotel industry have gained in recent years a wide and diverse application, and 
architecture itself is one of the forms of demonstration of the quality of goods and 
services on the market, which has a certain impact on the formation of hotel image. 
The article focuses on the prospect of using modern technical developments in the 
design of hotel facilities. The use of "smart glass" reduces heat loss, minimizes the 
cost of air conditioning. Natural light transmittance reduces the cost of providing 
artificial light in the hotel rooms. 

Keywords: smart glass, hotel, architecture, design, technological advances, 
alternative, glass, intelligent glass, opalescence, lighting, windows. 

Вступ.  
На сьогодні концепція «смарт-скла» стає досить актуальною в архітектурі, 

оскільки дана сучасна розробка, здатна зменшувати світлопропускання за долі 
секунд, створюючи при цьому оригінальний дизайнерський задум та 
енергозберігаючу функцію. Практичний і вигідний, з точки зору експлуатації, 
матеріал володіє унікальним поєднанням характеристик, які обумовлюють його 
актуальність у проектуванні закладів готельного господарства.   
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Сучасне будівництво, а зокрема проектування засобів розміщення, 
поступово відходить від звичних концепцій, все частіше замість будівельних 
панелей використовуються портальні вікна з панорамним видом, скляні 
мобільні перегородки, розсувні системи.  Разом з тим необхідність ведення 
енергоефективного господарства  і мінімізації витрат на утримання засобів 
розміщення формує однозначну перспективу проектування будівель з 
використанням останніх техніко-архітектурних розробок.  

Обгрунтування актуальності використання смарт-скла при 
проектуванні закладів готельного господарства. 

Смарт-скло (англ. smart glass, також використовуються назви: 
«монохромне скло», «електрохромне скло», «розумне скло», «скло зі змінними 
властивостями») — це клас скляних матеріалів, що складаються з різних 
хімічних матеріалів, які використовується в архітектурі  і виробництві для 
виготовлення  світлопрозорих конструкцій (вікон, перегородок, дверей і т. д.). 
Скло здатне змінювати свої оптичні властивості (прозорість) при зміні  
зовнішніх умов: освітленості, температури або при подачі електричної напруги 
(рис.1).  

 
Рис.1. Класифікація смарт-скла залежно від впливу навколишнього 

середовища 
Даний матеріал можна віднести до багатофункціональних конструкцій, 

оскільки використовується не тільки для засклення вікон, а і в якості окремих 
елементів інтер'єру, які виконують кілька завдань. 

Структурне скління смарт-склом є герметизоване завдяки наявності в 
конструкції кремнію, товщиною 5-8мм. Закріплення панелі зазвичай 
знаходиться в спеціальних каналах. Монохромне покриття поглинає 
довгохвильове випромінювання, зменшуючи його кількість, що проникає в 
приміщення приблизно до 40%. [3]. Найоптимальніший варіант, з точки зору 
експлуатації, представляють загартовані панелі з смарт-скла. Середня ціна 
даного скла в такому виконанні становить уже близько 20 тис. грн в розрахунку 
на 10 м2. 

До основних характеристик смарт-скла відносять:  
-    світлопропускну здатність в 77%, незалежно від ступеня прозорості;  
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- здатність на 85% захищати приміщення від проникнення 
ультрафіолетового випромінювання, при чому стан скла (світле або затемнене) 
ніяк не впливає на цей показник; 

 -  миття проводиться аналогічного звичайному (рідкокристалічний шар 
знаходиться всередині скла, що не погіршує експлуатаційні властивості). 

Для обгрунтування актуальності використання монохромного смарт-скла в 
проектуванні закладів готельного господарства застосована методика 
синтаксичного і семантичного аналізу та аналізу з точки зору психології 
сприйняття. Застосування цих методів обгрунтовано тим, що в даному 
дослідженні стикаємося з питаннями інтерпретації людиною навколишнього 
простору. У процесі дослідження була опрацьована література з семіотики 
архітектури, психології сприйняття кольору, форми, простору. Зокрема, це 
праці Р. Арнхейма, Х. Шифман, М. Дерібере, Г. Фрілінга і К. Ауера. [1]. 

Актуальність застосування смарт-скла визначається стрімким розвитком 
дизайну готельних комплексів, що вимагає теоретичного осмислення і 
методологічного уявлення, необхідністю дослідження дизайну як 
соціокультурного феномену, що відображає відносини гостя до якості послуг 
готелю в цілому, перспективністю вивчення дизайну як фактора науково-
технічного прогресу готельної індустрії.  

Прогресивні будівельні технології в готельному господарстві набули за 
останні роки широкого та різнопланового застосування. На нашу думку, саме 
архітектура - одна з форм демонстрації якості товару і послуг на ринку, що 
надає певний вплив на формування іміджу компанії при сприйнятті реального 
або потенційного клієнта.  

Дизайн готельного господарства знаходиться в постійному удосконаленні 
художньо-проектної діяльності, з її професійними методами і засобами та з 
технічним прогресом. Тому виникає необхідність використання смарт-скла як 
художньо-образного освоєння інфраструктури готелю, що сприймається гостем 
цілісно і раціонально. 

Тенденції архітектурного оформлення трансформувалися з розвитком 
суспільства. На сьогоднішній день однією з актуальних тенденцій являється 
«розумне скло», адже розробкам смарт-скла в світі приділяється значна увага, а 
ринок в даний час бурхливо розвивається. Так з 2010 по 2015 роки він виріс на 
250% і склав понад 500 млн. доларів. За прогнозами зарубіжних аналітичних 
компаній розмір ринку може скласти до 3 млрд. доларів до 2018 року році [2]. 
Тому незабаром можливе використання «розумних-вікон» у повсякденному 
житті. На практиці експлуатації підкреслюється підвищені енергозберігаючі 
якості, міцність і естетичний зовнішній вигляд. Інтер'єри з великою кількістю 
скла дозволяють формувати простір за настроєм, дають багато природного 
освітлення. 

Тенденції в готельній архітектурі  диктують не професіонали, а її 
споживачі, завдяки засобам масової інформації вони знайомляться з новинками 
та оцінюють її привабливість, значущість для сучасності, особливо через 
інтернет, турагенства. У епоху, коли екологічність, комфорт і надійність 
посідають, в галузі проектування закладів ресторанного господарства, перше 
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місце, тенденція використання скла як покрівельного матеріалу будівель є 
прогресивним напрямом  (наприклад, відомі готелі «Бурдж Аль Араб» в Дубаї, 
«Індіго» - Шанхай, «Маріна Бєй Сендс» - Сінгапур тощо), але даний матеріал 
має ряд недоліків, оскільки  скляні будівлі часто потребують великих 
енергозатрат на температурну стабілізацію мікроклімату приміщення.  

Альтернативою виступає модифікація скла – багатофункціональне смарт-
скло з керованими оптичними властивостями [2]. Смарт-скло останнього 
покоління в порівнянні з попереднім має більш низький рівень опалесценції і 
може керуватися безпечним низьковольтним споживанням (від 12 до 36 В.).  

Незалежно від принципів роботи, всі типи матеріалів, що застосовуються 
для виробництва смарт-скла, чутливі до вологи, агресивних середовищ і 
механічних впливів, тому проходять обов'язкову процедуру ламінування 
(триплексоване). За типом використовуваних ламінуючих плівок найбільш 
поширені такі технології виготовлення панелей смарт-скла як 
етіленвінілацетова плівка, полівінілбутіральна плівка, плівка з 
термопластичного поліуретану (табл.1). 

Таблиця 1 
Типи ламінуючих плівок для виготовлення панелей смарт-скла 

Тип 
Міжна-
родна 
назва 

Характеристика 

Етіленвіні-
лацетова 

плівка 
EVA 

Має гарну адгезію до пластиків і скла Основні переваги - 
низька вартість як плівки, так і обладнання. Для 
виготовлення триплексу досить мати піч з вакуумними 
мішками. Недоліки - висока опалесценція, особливо при 
багатошаровому ламінуванні, з часом з'являється 
жовтизна. EVA має низьку міцність на зрушення, 
особливо при мінусових температурах, що призводить до 
деламінації (розшарування), чутлива до вологості. Одна з 
особливостей смарт-скла, виготовленого за технологією 
EVA – непередбачувана поява розшарувань; 

Полівініл-
бутіральна 

плівка 
PVB 

Має високу адгезію до скла і низькою - до пластиків. 
Основні переваги - низька вартість масового виробництва 
триплексу, незначна опалесценція, висока якість готового 
продукту. Крім того, триплекс, виготовлений за 
технологією PVB, не може використовуватися в умовах 
підвищеної вологості; 

Плівка з 
термопла-
стичного 

поліуретан
у 

ТP 

Має надзвичайно високу адгезію до скла і пластиків. 
Основні переваги - незначна опалесценція, 
несприйнятливість до вологості, механічні навантаження 
і дії агресивного середовища, дуже висока якість готового 
продукту. Стосовно до виробництва смарт-скла, дана 
технологія дає гарні результати. Про якість триплекса 
говорить той факт, що саме цей матеріал 
використовується для виробництва виробів у 
аерокосмічної галузі.  
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Застосування «розумного скла» скорочує тепловтрати, мінімізуючи 
витрати на кондиціонування. Якщо враховувати природну світлопропускну 
здатність, то можна говорити і про зниження витрат на забезпечення штучного 
світла. Аналогічні завдання вирішує і звичайне скло, але в даному випадку мова 
йде про більш широкий функціонал можливостей. Перебуваючи в прозорому 
стані, таке скло не допускає в приміщення ультрафіолетові промені, що сприяє 
створенню здорового мікроклімату[3]. Тому сучасні склопакети з легкістю 
можуть замінити стіни, зберігаючи при цьому енергоефективність будівлі. 

Висновок. 
Отже, актуальність застосування смарт-скла при проектуванні закладу 

готельного господарства продиктована тенденціями архітектурно-інженерного 
ринку, що вказує на широкий функціонал можливостей при експлуатації 
високо-технологічного матеріалу – смарт-скла, який дозволяє заощадити 
фінансові витрати, створює естетичну цілісну конструкцію готелю та 
безпосередньо сприяє комфортному перебуванню гостя у будівлі.  
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Анотація. В роботі одержала подальший розвиток класифікація ризиків 
невиконання договірних зобов’язань підрядника перед замовником, шляхом 
розгляду не чотирьох видів ризику, а шести - виробничий, фінансовий, техніко-
технологічний, екологічний та соціальний ризики. Екологічний ризик це 
ймовірність виникнення втрат, в результаті негативних змін у навколишньому 
природному середовищі. Соціальний ризик це ймовірність виникнення втрат в 
результаті соціальних конфліктів у підрядника. Також визначені причини 
кожного виду ризику, його наслідки та запропоновані заходи щодо їх зниження. 
В подальшому планується сформувати повний перелік показників, що 
оцінюють надійність підрядника з точки зору замовника. 

 Ключові слова. Ризики, надійність, підрядна організація, замовник, 
договірні зобов’язання 

Вступ. Для одержання гарантованого результату від вкладених інвестицій 
замовнику необхідно чітко уявляти ризики, що пов’язані з порушенням 
договірних відносин між контрагентами. Чітке уявлення про потенційні ризики 
невиконання договірних зобов’язань, визначення їх причин та наслідків й 
розробка заходів щодо їх зниження дозволить сформувати перелік показників, 
що оцінюють надійність підрядника з точки зору замовника. Тому вирішення 
даної проблеми є досить актуальною та своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку автора, для 
обґрунтування та класифікації ризиків невиконання договірних зобов’язань 
підрядника перед замовником необхідно визначитися з існуючими  видами 
ризику на підприємстві в цілому. Класифікація ризиків означає систематизацію 
безлічі ризиків на підставі певних ознак і критеріїв, що дозволяють об’єднати 
підмножини ризиків у певні групи.   

В сучасних умовах нараховують більше сорока  різних критеріїв 
класифікації ризиків і більше двохсот двадцяти  видів ризиків, тобто в 
економічній літературі єдиної точки зору з класифікації ризиків не існує. 
Ретельний аналіз існуючих підходів до класифікації ризиків підприємства в 
цілому у порівнянні із специфічним умовами функціонування підприємств 
дорожнього господарства [1], дозволив обрати та класифікувати ризики 
підприємств дорожнього господарства. До складу ризиків підприємств 
дорожнього господарства увійшло дві групи зовнішні: політичні, валютні, 
кредитні, процентні ризики, та внутрішні: комерційні, фінансові,  виробничі, 
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інвестиційні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні ризики, саме серед 
ризиків останньої групи доцільно обирати ризики невиконання договірних 
зобов’язань підрядників перед замовником, оскільки на них можна впливати. 

Питанням класифікації ризиків невиконання договірних зобов’язань 
підрядника перед замовником займалась Потапова Л. І. [2], яка розглядала  
чотири  види ризику:  виробничий – ймовірність виникнення втрат при 
здійсненні будь-яких видів виробничої діяльності; інвестиційний - це 
ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат у ситуації 
невизначеності умов інвестування; фінансовий - ймовірність виникнення 
несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу і капіталу в 
ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності; техніко-
технологічний – ймовірність виникнення втрат в результаті збоїв в роботі із-за 
ненадійності техніки або технології, що використовуються. 

Невирішені складові загальної проблеми. Нинішню екологічну ситуацію 
в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом 
тривалого періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку і 
відтворення природно-ресурсного комплексу України. При класифікації 
ризиків невиконання договірних зобов’язань підрядних організацій перед 
замовником розглянута класифікація не враховує  такі види ризиків, а саме: 
екологічний ризик, соціальний ризик. 

Формулювання цілей статті. Метою написання статті є класифікація 
ризиків невиконання договірних зобов’язань перед замовником підрядними 
організаціями з урахуванням сучасних умов функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки в сучасних умовах 
екологічний стан навколишнього середовища швидко погіршується і керівники 
не приділяють належної уваги соціальному стану підприємства [3] то виникає 
ще два види ризиків екологічний, соціальний. Екологічний - ймовірність 
виникнення втрат, в результаті негативних змін у навколишньому природному 
середовищі. Соціальний – ймовірність виникнення втрат в результаті 
соціальних конфліктів у підрядника.  

Заключення та висновки. Таким чином в статті одержала подальший 
розвиток класифікація ризиків невиконання договірних зобов’язань підрядника 
перед замовником, шляхом розгляду не чотирьох видів ризику, а шести - 
виробничий, фінансовий, техніко-технологічний, екологічний та соціальний 
ризики. Чітке уявлення про потенційні ризики невиконання договірних 
зобов’язань, визначення їх причин та наслідків та запропоновані заходи щодо їх 
зниження дозволять в подальшому сформувати повний перелік показників, що 
оцінюють надійність підрядника з точки зору замовника 
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Таблиця 
Ризики невиконання зобов’язань підрядника перед замовником 

Вид 
ризику 

Причини Наслідки Заходи по зниженню 
ризиків 

1 2 3 4 
1. Вироб-
ничий 

- Помилки в проектуванні; 
- недоліки у технології 
виробництва;  
- зрив термінів 
субпідрядниками та 
постачальниками; 
- високий знос дорожньої 
техніки. 

Затримка 
будівництва 

- Укладання договорів на 
умовах "під ключ"; 
- отримання гарантій від 
надійних підрядників;  
- вибір надійних підрядників;  
- укладання договору із 
твердою ціною й 
штрафними санкціями. 

2. 
Інвестиці
йний 

- Зрив термінів; 
- підвищення цін на матеріали, 
експлуатацію машин і 
заробітну плату. 

Перевищенн
я кошторису 
за проектом 

- Укладання договорів на 
умовах "під ключ"; 
- страхування ризиків 
"форс-мажор" 

3. Фінан-
совий 

- Нестійкий фінансовий стан; 
- форс-мажорні обставини при 
відсутності "запасу міцності" у 
організації. 

Відсутність 
фінансових 
коштів у 
підрядників 
 

- Вивчення інформації про 
діяльність підрядників;  
- укладання договорів з 
надійними підрядниками; 
- страхування від ризиків. 

4. 
Техніко-
технологі
чний 

- Частина дорожньо-
будівельного обладнання не 
забезпечує потрібних якісних 
характеристик; 
- рівень кваліфікації 
працівників. 

Незадовільна 
якість робіт 

- Відбір підрядної 
організації з попередньою 
оцінкою технічного 
забезпечення і рівня 
кваліфікації; 
- укладання договорів з 
штрафами за невідповідну 
якість. 

5. 
Екологічн
ий 

- ненадійність системи 
контролю за шкідливими 
факторами; 
- зниження рівня техніки 
безпеки на виробництві; 
- відсутність нормативно-
правової бази страхування 
техногенних ризиків. 

Забруднення 
навколишнь
ого 
середовища; 
Екологічні 
катастрофи. 

- застосування 
дистанційного керування 
технологічними процесами 
та операціями за наявності 
травмонебезпечних і 
шкідливих виробничих 
факторів; 
- своєчасне видалення і 
знешкодження відходів 
виробництва. 

6. 
Соціаль-
ний  
 

- соціальна напруженість 
- страйк 
- невиплата заробітної плати. 
 

зрив 
будівництва 

- створювати соціальні 
зв'язки 
- надавати один одному 
допомогу 
- дотримуватися взятих на 
себе взаємних зобов'язань 
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Abstract 
A clear understanding of the potential risks of non-fulfillment of contractual obligations, the 

definition of their causes, consequences and the development of measures to reduce them will allow 
to form a list of indicators that assess the reliability of the contractor from the point of view of the 
customer. Therefore, the solution of this problem is very relevant and important. When classifying 
the risks of non-fulfillment of contractual obligations of contractors to the customer, the existing 
classification does not take into account environmental and social risks. The purpose of writing an 
article is to classify the risks of non-fulfillment of contractual obligations to the customer by 
contractors taking into account modern operating conditions. The classification of risks of non-
fulfillment of the contractual obligations of the contractor to the customer, by considering not four 
types of risk, and six - production, financial, technical and technological, environmental and social 
risks, was further developed in the work. The article defines: the essence of each type of risk, its 
causes and consequences, and proposed measures to reduce them. In the future it is planned to 
form a complete list of indicators that assess the reliability of the contractor from the point of view 
of the customer. 

Key words: risks, reliability, contract organization, customer, contractual obligations  
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Аннотация. В статье рассмотрен и систематизирован зарубежный опыт 
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научного обоснования использования компететностного подхода в решении 
проблемы повышения эффективности деятельности персонала различных 
организаций в условиях формирования информационной экономики с 
адаптацией в практике российских компаний.  

Ключевые слова: концепция, профессионализм, компетентностный 
подход, компетенции, принципы, конструктивистский подход, механизм 
разработки профессиональных компетенций, ценности организации. 

Вступление. 
Компетентностный подход к управлению персоналом – это 

методологическое, системообразующее и относительно новое направление в 
отечественной теории и практике управления, обусловленное меняющимися 
рыночными условиями и потребностью организаций в профессионализме и 
заинтересованности персонала, определяющих успех деятельности.   

В научных работах, посвященных исследованию процесса становления 
компетентностного подхода в зарубежных странах, отмечается, что поиски 
универсального метода и критерия эффективного результата в 
профессиональной деятельности зашли в тупик, т.к. используемый повсеместно 
тест IQ  уже себя не оправдывал, а высокий уровень знаниевой составляющей 
не гарантировал высокое качество выполнения производственных работ [1].   

Впервые компетентностный подход был реализован в США в конце XX 
века в деятельности  Аудиторского комитета по надзору для оценки и 
сертификации экономистов и бухгалтеров (рис. 1)  

Заметим,  что компетентностный подход для оценки своих сотрудников 
активно использует с 2006 г. и Министерство финансов США, где были 
определены 27 профессиональных компетенций для семи категориях 
работающих. Категории отобраны по профессиональным знаниям и навыкам 
(общий бухгалтерский учет по стандартам GAAP, административное 
управление и др.), информационным технологиям, а также дополнительно по 
пяти личностным компетенциям [2]. 

Практически в тот же период в Великобритании возникла острая 
необходимость в квалифицированных специалистах. На государственном 
уровне срочно разрабатывались квалификационные требования по каждой 
специальности. Профессиональные стандарты состояли из ключевых ролей, 
которые в дальнейшем были прописаны в многочисленных компетентностях. 
Заметим, что для каждой компетентности определялись  конкретные критерии 
и показатели, которые и использовались в процессе оценки уровня 
сформированности профессиональной компетентности.  

Опыт Франции введения компетентностного подхода к управлению 
персоналом значительно отличается от уже существующих подходов США и 
Великобритании. Первым шагом введения компетентностного подхода было 
описание квалификационных требований в терминах компетенций. Однако, 
предприятия, которые пытались этот способ внедрить, убедились в его 
неэффективности. С целью создания условий для профессионального развития 
каждого члена коллектива была предложена система индивидуальной оценки 
компетенций сотрудника. Данную идею поддержала Ассоциацией 
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работодателей MEDEF, которая и запустила проект «Объективные  

 
Рис. 1. Опыт реализации компетентностного подхода в американской 

компании 
 
компетенции». Согласно позиции французских предпринимателей и ученых 
профессиональная компетентность включала в себя знания, опыт, 
функциональные и поведенческие компетенции.  

Наиболее обоснованными методологическими позициями 
характеризуется немецкая концепция разработки компетентностного подхода к 
управлению персоналом. Профессиональную компетентность они 
рассматривали как готовность и способность решать производственные задачи 
на основе когнитивной составляющей, а навыки обеспечивали разрешение 
определенных проблем и оценивания процесса и результата достижений 
поставленной цели.  

Опыт немецких специалистов и ученых заключался в четком определении 
содержания личностной и социальной компетентности (рис. 2) 

Заметим, что в некоторых случаях, «самокомпетенции» (Selbkompetenz) 
определяются в германской научной школе управления как  способность 
действовать нравственно и независимо, что включает отстаивание 
положительного Я – образа и развитие нравственных качеств личности 
работающего. 

Социальные компетенции в немецких источниках включали в себя 
следующие показатели: готовность и способность создавать и поддерживать 
благоприятные взаимоотношения; осознавать  возможные критические 
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ситуации в отношениях; взаимоотношения строятся рациональным и не 
противоречивым ценностям способом; проявление социальной ответственности 
за результаты труда и общения  [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Содержательный аспект личностной компетентности (Германия) 
 
К определенным новшествам немецких специалистов в области 

управления персоналом необходимо отнести введение   общеучебных 
компетенций (Lernkompetenz), которые приравниваются к мета-компетенциям и 
способствуют овладению эффективными технологиями постоянного 
обновления знаний. Этот факт говорит о том, что именно Германия одна из 
первых стала использовать  «менеджмент знаний» в рамках реализации идей  
экономики знаний. В настоящее время в стране разработаны и успешно 
реализованы 350 профессиональных профилей, которые составлены по общему 
формату, но в содержательном плане базируются на компетенциях в рамках и 
терминах указанных выше. 

Обобщая вышеизложенное можно с уверенностью утверждать, что в 
данной стране компетентностный подход характеризуется, с одной стороны,   
целостностью и разносторонностью, а, с другой, – носит индивидуально-
ориентированный и разноуровневый характер. Это объясняется особым 
вниманием к социально-личностному аспекту рабочего или служащего.[6] 

Необходимость  сочетания личностных и предметно – профессиональных 
компетенций предопределяет  создание универсальной теории 
компетентностного образования.  

Обобщенный образ зарубежных школ использования компетентностного 
подхода к управлению персоналом (рис. 3). 

Особая значимость  в осуществлении компетентностного подхода – 
использование конструктивистского подхода (constructivist approach), который 
обеспечивает реальную возможность разработать «идеальное» определение 
компетенции, допустив вероятность существования нескольких, 
взаимодополняющих определений. Как отмечают исследователи, 
«конструктивистский подход не стремится описать понятие, содержание 
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В рамках нашего исследования заслуживает внимания подход Д. 

МакКлелланда, суть которого значительно отличался от существующих теорий. 
Ученый попытался на основе изучения самого процесса трудовой деятельности 
человека выявить, что послужило эффективному выполнению рабочего 
задания. То есть была предпринята попытка определить те профессионально 
значимые качества, которые обеспечивали эффективность труда. Его 
последователь Р. Бояцис выявил зависимость между совокупностью 
компетенций как набора характеристик и эффективностью труда  [5].  

Следовательно, реализация компетентностного подхода направлена на 
создание благоприятных условий для обеспечения эффективности трудовой 
деятельности персонала и его профессионального саморазвития. 

Если компетенция рассматривается как поведенческая характеристика, 
необходимая сотруднику для успешного выполнения рабочих функций, 
отражающая стандарты поведения, то компетентность - это способность  
решать рабочие задачи и получать запланированные результаты работы. 
Следовательно, ведущая идея в управлении персоналом заключается в 
разработке и применении на практике моделей компетентности сотрудников. 
Тогда в соответствии с этими моделями необходимо не только осуществлять 
отбор, подбор кадров и их подготовку, но и использовать как адекватный 
механизм при аттестации и мотивации сотрудников организации. 

Опыт зарубежных фирм выработал определенные механизмы 
(принципы) разработки профессиональных компетенций, среди которых 
особую значимость приобретает привлечение к их проектированию  тех 
субъектов, которые и будут её реализовывать. 

Вторым важным основанием выступает включение ценности 
организации в содержание профессиональных компетенций, которые, с одной 
стороны, не противоречат миссии и корпоративным интересам, а, с другой, - 
разделяются всеми членами трудового коллектива и проявляются в 
профессионально значимых качествах личности.  

Заключение и выводы. 
Был рассмотрен зарубежный опыт развития применения 

компетентностного подхода, определены особенности и условия, современный 
уровень развития в США, Великобритании, Франции, Германии с выделением 
проблем и путей их преодоления.  

На основе анализа были выделены содержательный аспект личностной 
компетентности в немецкой концепции, компетентностный подход на основе 
принципов аудита в США, применение стандартов в процессе оценки уровня 
сформированности профессиональной компетентности Великобритании, 
«объективные компетенции» во Франции. представлена типология профессиональных 
компетенций 

Был получен обобщенный опыт зарубежных школ использования 
компетентностного подхода к управлению персоналом. Критический анализ 
зарубежного опыта использования компетентностного подхода, позволяет 
выявить полезные, с точки зрения практики российских компаний,   результаты 
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для адаптированной реализации. 
Реализация компетентностного подхода способствует созданию 

благоприятных условий для обеспечения эффективности трудовой 
деятельности персонала и его профессионального саморазвития. 

Компетентностный подход к управлению персоналом – это 
методологическое, системообразующее и относительно новое направление в 
отечественной теории и практике управления, обусловленное меняющимися 
рыночными условиями и потребностью организаций всех форм собственности 
в активной «вовлеченности персонала» 
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Abstract  

Approach in foreign practice is recognized as the scientific approach to solve the problem of 
efficiency assessment of professionalism in the new conditions of socio-economic development. In 
this case, the critical analysis of the foreign experience of using the competence approach, allows 
to identify the useful from the point of view of the practice of Russian companies, the results for the 
adapted implementation. Presented foreign experience of development of the competence approach, 
the features and conditions, the current level of development in USA, UK, France, Germany, 
highlighting problems and ways of overcoming them. The most reasonable methodological 
positions characterised by the German concept of developing a competency approach to personnel 
management. On the basis of the analysis were allocated a meaningful aspect of personal 
competence in the German concept, the competence approach based on the principles of auditing in 
the United States, the application of standards in the process of assessing the level of formation of 
professional competence of the UK, "objective competences" in France. Summarizes the experience 
of foreign schools use a competency approach to personnel management and presents a typology of 
professional competencies. Foreign schools competency approach to human resource management 
define the basic mechanisms of the development of professional competencies, among which of 
particular importance is the involvement in its design those that are to implement it, include the 
content of professional competence of the organization's values. 

Key words: the concept, professionalism, kompetentnostnyj approach, competence, principles, 
constructivist approach, development of professional competencies, and values of the organization. 
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Аннотация: в статье дается краткая характеристика некоторым 

аспектам применения технико-криминалистических средств доказывания:  
понятию технико-криминалистических средств доказывания, сущности 
технического содержания деятельности субъектов доказывания по уголовным 
делам. 

Abstract: The article gives a brief description of some aspects of the use of 
technical and criminalistic means of proof: the concept of technical and criminal 
means of proof, the essence of the technical content of the activities of the subjects of 
evidence in criminal cases. 

Ключевые слова: криминалистическая техника, процесс доказывания, 
технические криминалистические средства доказывания. 

Key words: criminalistic technique, the process of proof, technical forensic 
means of proof. 

В условиях роста преступности с одной стороны и постоянного 
реформирования и совершенствования судебной системы с другой, 
немаловажную роль в достоверном установлении обстоятельств предмета 
доказывания играют технико-криминалистические средства раскрытия и 
расследования преступлений. 

Р.С.Белкин, отмечал,  что технико-криминалистические средства – это 
устройства, приспособления или материал, используемый для собирания и 
исследования доказательств или создания условий, затрудняющих совершение 
преступления.1 

Представляется, что технико-криминалистические средства доказывания 
необходимо определять как совокупность технических средств, применяемых 
для собирания, исследования и использования криминалистически значимой 
информации, получаемой субъектами доказывания в целях формирования 
доказательственной базы и раскрытия и расследования преступлений. 

Такое понимание технико-криминалистических средств доказывания 
соответствует принципиальным положениям криминалистической техники как 
раздела криминалистики. Результатом такого подхода является разработка и 

1 См.: Криминалистика.. // Под ред. Проф.  Белкина Р.С. М. 2014. С. 130-138. 
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использование современных технико-криминалистических средств 
доказывания. 

Использование технико-криминалистических средств доказывания 
охватывает широкий спектр деятельности субъектов доказывания и 
осуществляется как в процессуальной (применение при производстве 
следственных действий, экспертная деятельность и т.д.), так и в 
непроцессуальной (использование результатов предварительных исследований 
следов преступлений, оперативно-розыскная деятельность и т.д.) формах. 

Ярким примером реализации технико-криминалистических средств 
доказывания являются положительные результаты внедрения и использование 
технологий дактилоскопической информации в расследовании преступлений. 
Это и выявление следов рук – современный цианакрилатный метод; и фиксация 
– установка «Растр»; и исследование – АРМ эксперта-дактилоскописта; и 
бескрасковое получение образцов для сравнительного исследования – прибор 
«Живой сканер»; и сбор, накопление, автоматизированный поиск – АДИС 
«Папилон». 

Именно с наличием этих факторов связано проявление 
криминалистической сущности следственной и судебной деятельности, без чего 
она просто немыслима, - ее техническое содержание. Причем весь процесс 
доказывания по уголовным делам пронизан использованием технико-
криминалистических средств доказывания. 

Цели, задачи и порядок деятельности по раскрытию, расследованию и 
судебному разрешению дел о преступлениях определяются уголовно-
процессуальным законодательством. Наука уголовного процесса разрабатывает 
систему принципов, порядок и конкретные формы этой деятельности, общие 
условия применения технических средств, однако она не может определять 
техническую её сторону: конкретные способы и средства, применяемые  
субъектом доказывания при обнаружении, выявлении и фиксации следов 
преступления – это задача криминалистики. 

На криминалистику, таким образом, ложится основная тяжесть 
доказывания: разработка, создание и применение собственно технических 
средств и технико-криминалистических приемов и методик, а также интеграция 
в криминалистику достижений естественных и технических наук, усложнение 
самих технических средств, совершенствование и развитие методик их 
применения. 

Например, обнаружение источников доказательственной информации с 
использованием технических средств проходит при наличии следующих 
условий: 

1. Должны использоваться физические средства и методы поиска, 
гарантирующие сохранность обнаруженных источников информации, 

2. Методы и средства, способные частично изменить внешний вид или 
природу источника информации, используются при достаточном количестве 
однородных следов, большая часть которых остается неизменной, 

3. Положительные результаты поиска должны сочетаться с фиксацией в 
любой из четырех форм или их комбинаций (вербальная, графическая, 
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предметная и наглядно-образная).2 
Таким образом, помимо уголовно-процессуальных закономерностей, 

имеются закономерности обнаружения, изъятия и фиксации информации, 
причем последние проявляют себя как закономерности криминалистической 
деятельности с определенным технико-криминалистическим инструментарием. 

Представляется, что правомерность тезиса о технико-криминалистической 
сущности процесса доказывания прослеживается в регламентации 
следственных, судебных и иных процессуальных действий, в экспертно-
криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, в 
использовании криминалистической регистрации, в криминалистических 
учетах, в оперативно-розыскной деятельности и т.д.  

Многообразие способов совершения преступлений, их постоянное 
совершенствование, появление новых, ранее неизвестных, требуют разработки 
и внедрения более эффективных методов и средств раскрытия и расследования 
преступлений, а также непрерывного совершенствования процессуальных, 
организационных и криминалистических основ следственной и судебной 
деятельности. Познавательный характер следственной и судебной деятельности 
требует соответствующего инструментария, в качестве которого выступают 
возможности технико-криминалистических средств доказывания. 
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У сучасному політичному просторі під впливом процесів глобалізації та 
становлення інформаційного суспільства, особливого значення став набувати 
комунікативний процес взаємодії влади та громадян у реалізації та прийнятті 
політичних рішень. 

У процесі переходу суспільства від авторитаризму до демократії зростає 
вагомий фактор постійного інформаційного обміну між громадянами та 
владою, комплексної взаємодії органів державної влади та місцевого 

2 Малютин М.П. О криминалистических средствах обнаружения доказательственной 
информации. // Юридический вестник Кубанского государственного университета. №2(3). 
2010. С.4-6. 
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самоврядування, а також громадянського суспільства. 
Актуальність дослідження процесу прийняття політичного рішення 

полягає у суспільній та науково-теоретичній необхідності визначення сутності 
комунікативної взаємодії громадян та влади, ролі комунікації у процесі 
прийняття політичного рішення. 

Метою є аналіз комунікаційних процесів прийняття політичного рішення у 
великій політичній взаємодії. 

На думку українських авторів О. Радченка та С. Погорілого, «природа 
транзитивного суспільства вимагає не механічного запозичення технологій 
соціального й політичного управління, розроблених у сучасному 
демократичному соціумі, або їх адаптації до національних, культурно-
історичних особливостей нашого суспільства, а вироблення специфічної, багато 
в чому унікальної, системи політичних і соціальних технологій. Ефективність і 
результати здійснення соціально-політичних реформ багато в чому 
безпосередньо залежать від вирішення цього теоретичного і практичного 
завдання» [1]. 

Дослідженням комунікаційних аспектів взаємодії влади та суспільства у 
процесі прийняття політичного рішення займалися такі вчені, як Г.Д. Лассуел, 
Б.А. Краснов, Р. М. Павленко, Г.К. Кобчева, Г.Г. Почепцов, О.Л. Соловйов, 
В.В. Ребкало, М.Д. Яковлев та інші. 

Розглянувши дану політичну ситуацію можна сказати, що мова буде йти 
про необхідність підвищення ефективності процесу взаємодії влади та 
суспільства. Це покращить якості управлінських послуг, які надаються владою 
та створить умови для забезпечення правильного політичного рішення 
громадян. Політичні рішення поширюються на усі суспільні відносини, а їх 
результат залежить не лише від функціонування інститутів влади, а й від 
розвитку мережі політичних комунікацій та наявності розвинутого 
громадського суспільства. 

Процес формування, прийняття та реалізації політичного рішення 
відображає проблеми становлення сутності народовладдя, демократичної 
системи, процент участі громадян та сфери комунікацій між владою та 
суспільством. Політичні рішення у демократичному суспільстві 
обумовлюються розподілом влади на законодавчу, виконавчу та судову. Тому 
рішення виступає результатом взаємодії органів державної влади з інститутом 
громадського суспільства. 

На думку австралійського автора Г.К. Колбеча, будь-яка організована дія у 
політичному просторі, у тому числі ― прийняття політичного рішення має такі 
характеристики, як когерентність, ієрархія й інструментальність. Когерентність 
означає, що «всі окремі дії узгоджуються між собою, що вони утворюють 
частину організованого цілого, єдину систему, і політика має справу з тим, 
яким є (чи має бути) управління цією системою», демократичне управління 
потребує ієрархії для здійснення політики та реалізації політичного рішення 
повноважними для цього інститутами: «Політику вважають визначенням на 
основі наданих повноважень того, що робитиметься в конкретній сфері, тож 
зрозуміло, що не можна мати різні повноважні органи, кожен з яких діятиме 
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згідно зі своїми принципами, будь-то різні відділи однієї організації в межах 
широкої мережі, яку називають «урядом» [2; с.17]. 

Інструментальність полягає у тому, що рішення сприяє досягненню певних 
політичних цілей: «політика уявляється як процес досягнення конкретних 
цілей. З цієї точки зору має існувати певний публічний порядок, який дає змогу 
визначати й вирішувати проблеми. Ці проблеми можуть сформулюватися дуже 
широко (проблема безробіття серед молоді) або конкретніше (проблема 
навчального плану для перепідготовки людей старшого віку), вони можуть 
змінюватися у часі й просторі, а цілі можуть встановлюватися більш чи менш 
чітко, і все ж політика розглядається з точки зору проблем і їх вирішення» [2; 
с.17]. 

У цьому полягає важливість розгляду комунікативного аспекту 
політичного рішення: горизонтальний вимір стосується взаємозв’язків між 
учасниками з різних організацій у процесі прийняття політичного рішення ― 
тобто поза вертикаллю ієрархічних повноважень. 

В умовах розвитку інформаційної сфери суспільства та комунікативних 
мереж процес прийняття та реалізації політичного рішення відбувається через 
громадських, державних та політичних інституцій. Він включає тлумачення 
актуальних проблем суспільного розвитку, тобто горизонтальний вимір 
стосується того, яким чином «процес здійснення політики потрапляє назовні 
будь-якої конкретної організації та залучає людей з інших організацій, а також 
підтексту стосовно природи і політики, і процесу. Він виникає з досвіду 
учасників у тому, що хоча вертикально подана політика дуже важлива, вони 
знають, що більшу частину часу вони займаються не так передачею 
розпоряджень у межах організаційної ієрархії, як переговорами з людьми з-поза 
неї, які поділяють зацікавленість у предметі політики, але мають чіткі погляди 
на неї, і їхньої співпраці не можна домогтися просто так» [2;с.72]. 

Вертикальний вимір інтерпретує політичне рішення з точки зору передачі 
згори донизу повноважних рішень. «Повноважні особи, які приймають 
рішення, обирають порядок заходів, що максимізує цінності, які є в їхньому 
розпорядженні, й передають їх підпорядкованим органам для впровадження. Це 
підкреслює інструментальні дії, раціональний вибір і силу законних 
повноважень. Він стосується здатності та можливості певних органів виконати 
ці рішення («проблема впровадження») і способів структурування процесу 
управління з тим, щоб досягти такої злагодженості» [2;с.49]. Вертикальний 
вимір стосується повноважень та ієрархії, політичне рішення розглядається як 
вибір і досягнення мети, організація сприймається як когерентна, 
інструментальна та ієрархічна, вона існує для того, щоб досягати цілей, 
визначених нагорі. 

Зрозуміло, що у процесі прийняття політичного рішення вертикальний та 
горизонтальний виміри у демократичному суспільстві не є альтернативами, 
скоріше кожен з них враховує інший: горизонтальна складова доповнює 
вертикальну, акцентуючи увагу на зв’язках між акторами політики, які 
визначають набір можливих політичних рішень.  

Отже, комунікативний аспект політичного рішення, яке формується у 
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процесі взаємодії влади та суспільства, незалежно від того, який інститут 
державної влади стоїть за тим чи іншим рішенням, реалізується у 
вертикальному та горизонтальному вимірах. Політичні рішення у сучасному 
світі охоплюють не лише діяльність державних інститутів, а включають інші 
складові соціального простору, зокрема ― громадські організації, політичні 
партії та політичних лідерів. 
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