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KAPITEL 1 / CHAPTER 1
RESOURCE-SAVING ASPECTS IN MODERN TECHNOLOGIES

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ АСПЕКТИ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-015

1.1. Закономірності впливу процесів обробки металів на структуру і
фізико-механічні властивості металевої стружки
1.1.1. Роль поверхні в процесі пластичної деформації металевих матеріалів
Багаточисельними дослідами [1, 18, 31, 50] показана важлива роль
поверхні в процесі пластичної деформації різних металевих і неметалевих
матеріалів. Нині є багато експериментальних доказів і теоретичних пояснень
чутливості деформуємого матеріалу до стану поверхні.
Дислокації, наближаючись до чистої поверхні, відчувають дію
притягувальної сили, ефект від якої такий же, як би по іншу сторону від
поверхні була б розташована дислокація протилежного знаку [32]. Разом з тим
ряд чинників перешкоджає виходу дислокації на поверхню. По-перше,
поверхню кристалу треба розглядати як дефект в атомному масштабі [33-34].
Сили, діючі на атоми в поверхневому шарі, відрізняються від сил в об’ємі, так
як атом на поверхні має меншу кількість ближніх і інших сусідів. Відстань між
атомами в поверхневих шарах відрізняється від параметра гратки в об’ємі. Подруге, вихід краєвої дислокації супроводжується утворенням виступу на
поверхні. Силі, яка намагається вивести крайову дислокацію на поверхню,
надається опір, пропорційний роботі утворення нової площадки (гвинтова
дислокація може виходити на поверхню без усілякого опіру). Е. Д. Щукін [35]
показав, що поверхневі сили, протидіючі виходу дислокацій, завжди більше,
ніж сили дзеркального відображення, притягуючі дислокацію до поверхні.
В реальних металах і сплавах, окрім того, діє сильний вплив зазвичай
маючих місто на поверхні оксидних плівок товщиною 20 – 150 ангстрем. На
ранніх стадіях пластичної деформації металів, особливо маючих
гранєцентровану кубічну гратку, щільність дислокацій у поверхневому шарі
швидко зростає, і дислокації утворюють скупчення, важкопрохідних для
рухомих дислокацій.
Унаслідок відміченого бар’єрного ефекту поверхні частина від загальної
кількості дислокацій, які зародились в інтервалі часу від 0 до τ-a/VД, де τ - час
деформування; а - товщина зрізаємого шару; VД -швидкість пересування
дислокацій в зрізаємому шарі; повинна гальмуватися зовнішньою поверхнею
останнього. У цьому випадку скупчення створюють зворотню напругу на діючі
поверхневі джерела, перешкоджаючи зародженню нових дислокацій і тим
самим збільшуючи межу текучості деформуємого металу. Залишається
недослідженим питання, наскільки ефективна зовнішня поверхня як перешкода
для рухомих дислокацій при різанні, коли сили, діючі на ці дислокації, дуже
великі. З цією метою були виконані спеціальні досліди по обробці зразків із
жароміцних сплавів ХН77ТЮР та ХН56ВМКЮ, на поверхню яких попередньо
був нанесений гальванічним методом хром. Відомо [36], що металеві покриття
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сприяють збільшенню опору виходу дислокацій на поверхню. Тому
спостерігаєме різними дослідниками збільшення міцнісних властивостей
металів з покриттями пов’язують саме з цим ефектом, а не з блокуванням,
наприклад, поверхневих джерел дислокацій, що також викликає зміцнення
металу.
Товщина покриття на зразках складала: для однієї групи зразків із сплава
ХН77ТЮР 2,5 мкм, для другої – 20 мкм, для зразків із сплава ХН55ВТФКЮ –
10 мкм. Під час точіння фіксували складові сили різання і виміряли коефіцієнт
усадки стружки. Подача і глибина різання були незмінними: s = 0,21 мм/об,
t = 0,5 мм. Швидкість різання змінювалась від 4 до 53 м/хв.
Встановлено, що при нанесенні покриття на зовнішню поверхню
зрізаємого шару тангенціальна складова сили різання збільшується до 15 %
незалежно від товщини покриття.
Радіальна і осьова складові практично не змінюються при точінні зразків з
покриттями. Коефіціент усадки також змінюється із зміненням стану поверхні.
Його зменшення при одночасному збільшенні сили різання при обробці зразків
з покриттям свідчить про зменшення відносної деформації зрізаємого шару і,
таким чином, в його деформаційному зміцненні. Дислокаційна структура
стружки з покриттям (рис. 2.1) і без нього (рис. 2.2) має різний характер, що
підтверджує змінення умов пластичної деформації. Можна також відмітити, що
зовнішня поверхня стружки деталі з покриттям більш рівна, ніж стружки деталі
без покриття. Це свідчить про зменшення кількості дислокацій, які вийшли на
поверхню в процесі деформації зрізаємого шару.

Рис.2.1. Дислокаційна структура стружки із
сплаву ХН55ВТФКЮ з хромовим покриттям
товщиною 10 мкм (х300)

Рис.2.2. Дислокаційна структура стружки із
сплаву ХН55ВТФКЮ
(х300)

Отримані експериментальні дані підтверджують ефективність хромового
покриття при різанні як перепони для рухомих дислокацій, які підійшли до
зовнішньої поверхні зрізаємого шару. Таким чином, від стану цієї поверхні
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залежить, яка кількість дислокацій може вийти на неї з утворенням виступів, а
яка затримається поверхнею, створюючи додаткове зміцнення металу
зрізаємого шару.
У зв’язку зі зміцнюючим ефектом поверхні практичний інтерес може
представляти проява ефекту Ребіндера при різанні з використанням ЗОР, які
містять поверхнево-активні речовини (ПАР) [37]. Одна із форм прояви
механізму пластифікуючої дії ПАР полягає у полегшенні виходу дислокацій на
поверхню внаслідок зниження поверхневого потенціального бар’єру у
результаті адсорбції їх молекул.
1.1.2. Особливості механізму стружкоутворення
Металевий порошок, який використовується для виробництва
металізованих фарб і технології бронзування можна одержати із стружкових
відходів кольорових металів. Металева стружка являє собою специфічний
матеріал, який є продуктом різання. Ця специфіка заключається в тому, що
стружка з одного боку, наслідує структуру і властивості вихідного металу чи
сплаву. З іншого боку, механізм стружкоутворення пов’язаний з руйнуванням і
супроводжується певним ступенем пластичної деформації. У шарі, який
зрізається, виникає складна система напружень: зcуваючі, розтягуючі,
стискуючі.
Процес зміцнення матеріалу обумовлений дислокаційною структурою
зони різання і перешкодами на шляху руху дислокацій: меж зерен, неметалевих
включень, частинок зміцнюючих фаз.
В цілому дислокаційна картина в зоні різання характеризується
складністю. Локалізація пластичної деформації призводить до нерівномірного
розподілу дислокацій не тільки по певним зонам, але навіть і в мікрооб’ємах –
окремих елементах шару, що зрізається. Це обумовлюється і тим, що стружка
має кінцеву товщину; дислокації та інші дефекти накопичуються в ній швидше,
ніж у поверхневому, обробленому шарі [38].
При різанні крихких матеріалів, а також при великих швидкостях різання
попередня деформація невелика і головна роль належить пластичній
деформації, яка локалізується безпосередньо у різальної кромки інструменту.
Одночасно діє і деформація, яка виникає при контакті матеріалу із задньою
поверхнею інструменту. З боку різця стружка має гладку блискучу поверхню, а
з протилежної сторони – шорстку ступінчатої будови. Формування
мікрорельєфу внутрішньої поверхні пов’язано з виходом на поверхню рухливих
дислокацій [39].
Висота сходинки h при числі таких дислокацій n, дорівнює: h=b·n. Для
висоти 0,1 мм достатньо виходу 4·105 дислокацій в одній площині ковзання.
На рис. 2.3 показана зона стружкоутворення в бронзі БрАЖ 9-4.
Вона характеризується значною пластичною деформацією і чітко
вираженою областю попередньої деформації.
Зони пластичної деформації у відділяємому елементі стружки, а також в
області, що випереджає та супроводить деформації мають темний колір.
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Рис. 2.3. Пластична деформація в зоні стружкоутворення бронзи БрАЖ 94 при глибині різання 0,45 мм (х 100)
Мікродослідження показало, що це пов’язано з високою щільністю
площин ковзання, і відповідно дислокацій. Процес наростає зі збільшенням
глибини різання.
Зона випереджаючого зміцнення 1,03 – 1,45 мм набагато більше глибини
зміцненого шару під різцем 0,05 – 0,30 мм.
Характеристика стружки. Ступінь пластичної деформації структурних
складових неоднакова.
Найбільша кількість ліній ковзання спостерігається в α-фазі, в меншому
ступені в евтектоїді, що підтверджується і експериментально при замірі
мікротвердості (табл. 1).
Лінії ковзання мають певну кристалографічну орієнтацію в різних зернах.
Знаходячись у вихідному стані в дисперсійній (10 – 30 мм) і дезорієнтованій
зоні пластичної деформації, α – фаза спочатку витягується в площині,
нормальній до напрямку руху різця, а потім повертається у напрямку його руху.
При цьому поверхневий шар набуває волокнистої будови. Межі зерен в зоні
деформації частково або повністю втрачають свої окреслення (рис. 2.4).
Завдяки крупнозернистій литій структурі, товщина зрізаємого шару в
основному не перевищує розміри зерен, і пластичний рух структурних
складових загальмовується в меншому ступені, ніж в більш дрібнозернистому
металі. В останньому випадку шар, що зрізається захоплює один чи декілька
шарів зерен і поява зсувів затримується.
В стружці є багато мікронесуцільностей, які локалізуються в основному в
області вершин[40]. Ці несуцільності мають вигляд пор, мікротріщин і
мікророзщеплень. Останні пов’язані скоріш за все з виходом дислокацій на
поверхню. Наявність розвинутої поверхні і різних дефектів підтверджується і
при дослідженні мікроструктури. На рисунку 2.5 показана структура стружки
бронзи БРАЖ 9-4. Найбільша пластична деформація має місце по площинах
ковзання і в об'ємі металу, прилеглого до передньої поверхні ріжучого
інструменту.
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Таблиця 1. Твердість алюмінієвої бронзи БрАЖ 9-4 і її структурних
складових

№
п/п

Матеріал, НВ, НРВ

Твердість

1

Литий пруток бронзи БрАЖ
9-4

149 − 156
79 − 82

2

Стружка бронзи
БрАЖ 9-4
центральні зони елементів
крайові зони елементів

3

Мікротвердість, 20г
α-фаза
Евтектоїд
181 − 189
235 − 245
186
238

220 − 258
245
270 − 282
278

Середня по
фазі

Порошок зі стружки бронзи
БрАЖ 9-4
140 – 400 мкм
центральні зони частинок
крайові зони частинок

230 − 270
262
281 − 303
300
Середня по
фазі

255 − 294
274
291 − 302
297
Середня
по
евтектоїду

260 − 302
286
292 − 347
341
Середня
по
евтектоїду

Рис. 2.4. Локалізація пластичної деформації
Вимір мікротвердості в різних зонах стружки БРАЖ 9-4 показав, що метал
значно зміцнюється в процесі стружкоутворення у порівнянні з початковим
литим прутком особливо це стосується α-фази (табл. 1).
На дослідженій стружці твердість α-фази збільшилася в 1,3 – 1,5 рази, а
евтектоїду в 1,15 – 1,25 рази.
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Рис. 2.5. Структура стружки бронзи БРАЖ 9-4(х500)

Рис. 2.6. Залежність окиснення стружки різної фракції від часу
проведення її в атмосфері сухого повітря
В процесі утворення стружки при сколюванні і розділенні окремих
елементів утворюється ювенільна хімічно активна поверхня, тобто поверхня,
що має підвищену реакційну здатність. Тому в результаті взаємодії з
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навколишнім середовищем стружка окиснюється. В даній роботі визначався
вміст кисню в стружці бронзи БрАЖ 9-4 через різний період часу після її
утворення. На рисунку 2.6 зображено залежність окиснення стружки від часу
перебування її в атмосфері сухого повітря.
1.2. Металеві пігменти: властивості, призначення, технології виготовлення
1.2.1. Металеві пігменти та їх використання у поліграфії
За останній час на поліграфічному ринку з'явився величезний інтерес до
етикеточної і пакувальної продукції. Безліч фірм пропонують свої послуги з
виробництва паковання й етикеток. Сьогодні по рівню пакувальної індустрії
дають оцінку стану економіки будь-якої країни. Як правило, виграє той
виробник, який одержує якісну, яскраву продукцію при мінімальних витратах.
Щоб привернути увагу замовників, виробники етикеток вимушені
розширювати свої технологічні можливості за рахунок впровадження
найсучаснішого устаткування і освоєння нових технологій. Простого і звичного
багатьом цінового демпінгу для успішної конкурентної боротьби сьогодні
недостатньо, бо добре працюють і успішно розвиваються лише ті друкарні, які
окрім стандартних, можуть запропонувати замовнику ексклюзивні послуги.
Найбільш популярним ефектом серед замовників етикеток є металевий
блиск. Окрім використання металізованих задруковуваних матеріалів, цього
ефекту дозволяють досягти друк металізованими фарбами, а також
бронзування. Увагу споживача привертає яскраве, блискуче паковання, тому
металізовані фарби все частіше і частіше використовуються для обробки
етикеткової і пакувальної продукції. Відсоток використання металізованих
фарб незаперечно росте з кожним роком, адже для виробника найважливішим
завданням є забезпечення високої якості продукції і потреба ринку саме в його
товарах.
Серед металізованих друкарських фарб особливе місце займають фарби з
«золотими» і «срібними» пігментами, а тому не дивно, що саме ці відтінки
стали першими використовуватися в металізованих фарбах. Срібний і золотий з
давніх часів вважаються кольорами «вищої касти», символізують добробут,
розкіш. І сьогодні при оформленні різнома-нітної поліграфічної продукції класу
VIP не обходиться без благородного блиску металу: будь то візитки, пакування
для цукерок, горілка або добрий коньяк [41].
Металеві пігменти, які використовуються при виготовленні металізованих
фарб, являють собою порошки, одержані механічним подрібненням металів і їх
сплавів. Для отримання сріблястих пігментів зазвичай використовується
алюмінієва пудра, а для золотистих – бронзова, яку одержують зі сплаву міді і
цинку. Відтінок «золота» залежить від співвідношення в сплаві міді і цинку:
чим вищий зміст міді, тим червоніше відтінок (табл.2) [42].
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Таблиця 2. Колірні відтінки металізованих пігментів
Колірний
Мідь
Цинк
Назва
відтінок
Richgold

Зеленуватий

70 %

30 %

Richpalegold

Жовтуватий

80 %

20 %

Palegold

Червонуватий

90 %

10 %

Початковий матеріал – алюміній або мідно-цинковий сплав – спочатку
розплавляють, а потім пропускають через пневматичне сопло. Одержані
частинки просівають і розмелюють в кульових млинах в бронзовий порошок,
який потім промивається, просушується і полірується. Таким чином, виходять
надзвичайно тонкі блискучі металеві луски. При великому збільшенні добре
видно, що кожна частинка металевого пігменту, або шліфа, – це не грудка, а
неправильної форми плоский лист, луска, пластинка тонко розплющеного
металу (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Частинка металевого пігменту (збільшення х 241)
За рахунок накладення цих частинок при друці одна на одну і
забезпечується необхідний металевий ефект.
Звичайні пігменти мають відносно гладку поверхню, проте нерівномірну
структуру на краях, яка сприяє розсіюванню світла. Шляхом цілеспрямованої
модифікації умов виробництва пігментів можна одержати таку форму частинок,
яка нагадує монету. Достатньо гладка поверхня цих пігментів, а також
порівняно гладкі краї ведуть до підвищення металевого ефекту. В результаті
великі частинки мають вищий блиск, ніж менші.
Для різних способів друку застосовується пігмент з тієї ж самої металевої
сировини, але з частинками різного розміру (табл. 3).
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Таблиця 3. Розмір частинок металізованих фарб
Офсетний і
Флексографічний і
Бронзування
високий друк
глибокий друк
Товщина пігментних частинок
Близько 0,1 мікрона
0,1 мікрон
0,3 мікрон
Діаметр пігментних частинок
3,5 мікрон
8-9 мікрон
20-70
У будь-якому випадку розмір частинок пігменту не повинен перевищувати
0,1 – 0,5 мкм
і
їх
кількість
в
1 см2
повинна
складати
12
15
10 – 10 . На 1000 г в'яжучого береться до 200 г металізованого пігменту і
завдяки цьому фарбовий шар сприймається як однорідне середовище. Існує
декілька способів виробництва металізованих фарб (табл. 7).
Таблиця 4. Методи виробництва металізованих фарб
Метод екструзії

Сухе змішування
компонентів

Сплав (метод
бондирування)

Додавання металевого
пігменту на стадії
попереднього замісу
компонентів
порошкової фарби

Додавання металевого
пігменту до готової
порошкової фарби,
змішування в змішувачі
на невеликій швидкості

Додавання металевого
пігменту до розігрітої
до температури 45 °С
липкої порошкової
композиції.

Сухий металевий порошок перетворюється на придатну для друкарських
процесів фарбу завдяки в'яжучим компонентам, які обволікають і несуть кожну
частинку пігменту. Заздалегідь порошок злегка зволожують для полегшення
подальшого змішування. Склад в'яжучого у фарб, призначених для різних
способів друку, теж різний [43].
Використовуються такі типи в'яжучих компонентів:
• Higloss Vinil 35.800 (на основі розчинників)
• Carbogloss 26.800 (на основі розчинників)
• Uniprint 104.850 (УФ затвердіння)
• Uniprint 104.800 (УФ затвердіння) для випадків, якщо концентрація
пігменту не більше 15 %.
Всього у виробництві фарб застосовуються не менше тисячі найменувань
в'яжучих компонентів. Зрозуміло, що кількість можливих комбінацій
нескінченна, тому розроблено безліч серій фарб, різних за своїми
властивостями, хоча пігментів для металізованих фарб тільки два. Змінюється
склад, змінюються пропорції компонентів, змінюються властивості продукції.
При створенні композиції фарби, в першу чергу, враховується метод друку.
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Так, фарби для високого і офсетного друку повинні бути набагато в'язкішими,
ніж фарби для глибокого і флексографічного друку. У офсеті в'язкість
металізованих фарб складає 65 – 95 одиниць (при 25 °C) [44].
Внаслідок високої питомої ваги пігменту, металізовані фарби мають
властивість осідати на дно фарбової «ванни». Але фарбу можна знову легко
гомогенізувати, помішавши її до досягнення однорідної консистенції. Дуже
важливо прослідкувати закономірність розподілу металізованих частинок в
дисперсійному середовищі, визначити при якому їх розташуванні відбиток має
найкращий вигляд.
Металізовані поліграфічні фарби представляють собою складні
мікрогетерогенні дисперсні системи з твердою дисперсною фазою різної
густини і різних розмірів (високодисперсні пігменти розміром менше 1 мкм і
металеві частинки розміром більше 5 мкм) і рідкого дисперсійного середовища,
яка складається з різних в’яжучих компонентів і спеціальних домішок, що
визначають її в’язкі властивості. З точки зору колоїдної хімії, такі системи
мають властивості, як золів, так і суспензій. Вони кінетично нестійкі і частинки
рівномірно розподілені по всьому об’єму дисперсної фази. Металеві частинки
мають доволі крупні розміри і під дією сили тяжіння проявляють властивість
седиментації, тобто опускаються на дно, або спливають, в залежності від
відносної густини дисперсної фази і дисперсійного середовища.
Однорідність поліграфічної фарби з металевими частинками визначається
кінетичною стійкістю золя. Кінетична стійкість в дисперсних системах
характеризується законом Стокса:
U =

2r 2 ( d 1 − d 2 ) g
9η

,

де u – швидкість осідання частинок, м/с; r – радіус частинок, м;
d1 – густина дисперсної фази, г/м3; d2 – густина середовища, г/м3;
ŋ – в’язкість середовища, Па·с, g – прискорення вільного падіння, м/с2.
В реальних фарбах частинки не мають чіткої сферичної форми, тому закон
Стокса описує процес седиментації лише у наближеному вигляді.
Для зменшення швидкості седиментації, тобто для підвищення
седиментаційної стійкості фарби можна використовувати наступні методи:
• вибір дисперсійного середовища з густиною, рівною чи близькою до
густини дисперсної фази;
• зменшення розмірів частинок за рахунок більш тонкого подрібнення
металевих пігментів;
• вибір дисперсійного середовища з високою в’язкістю [45].
Не кожен матеріал підійде для друку металізованими фарбами. Найкращий
металевий ефект досягається на високоякісних глянцевих крейдованих паперах.
На шорстких паперах металевий ефект може загубитися, виникає небезпека
проникнення в’яжучого на зворотній бік паперу. Тому папір з високою
всмоктуючою здатністю рекомендується заздалегідь задруковувати оліфою або
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лаком. Але слід враховувати, що це може підвищити вартість процесу. Друк
металізованими фарбами по некрейдованому паперу — це максимум щільності
і мінімум води. При висиханні фарби металеві частинки піднімаються на
поверхню, підвищуючи металевий блиск на 25 %. При проведенні досліджень
було відмічено, що достатньо одного шару фарби на відбитку для отримання
металевого блиску.
Металевий блиск на відбитку можливо одержати не тільки при
використанні металізованих фарб, а при застосуванні такої технології як
бронзування. Процес бронзування полягає в нанесенні бронзової пудри або
силіконового пігменту на відбиток, задруковуваний спеціальною клейкою
фарбою. За рахунок розміру частинок бронзової пудри, який значно більше, ніж
у елементів металізованих фарб, отримуємо неповторно яскравий ефект на
відбитку. В порівнянні з «бронзовим» пантоном бронзування виглядає набагато
ефектніше і багатше [46].
Бронзування включає наступні операції:
• нанесення адгезиву;
• нанесення порошку;
• втирання порошку в адгезійний шар;
• видалення порошку з пробілів;
• закріплення адгезійного шару.
Як адгезив може використовуватися лак або друкарська фарба (колір
фарби повинен бути узгоджений з кольором пудри).
За рахунок того, що світло відображається від кожної частинки порошку,
створюється ефект виблискуючої об'ємної поверхні. Не дивлячись на величину
дисперсії, порошком можна відтворювати навіть тонкі лінії, крім того, відмінно
відтворюються плашки. Дизайнер має можливість експериментувати,
скориставшись унікальними особливостями устаткування нового покоління.
Задруковуваний матеріал може бути будь-яким: етикеточні і дизайнерські
папери, картон тощо.
Підводячи підсумок можна відзначити, що універсальність металізованих
фарб сприяє розширенню спектру їх застосування. На сьогодні практично всі
провідні виробники поліграфічних фарб мають в своєму асортименті
металізовані. Український поліграфічний ринок нарощує свої потреби в
придбанні і використанні такої продукції. Розв'язуються проблеми утилізації
відходів кольорових металів. Винаходяться нові способи їх використання в
поліграфічній промисловості і як наслідок, ми одержуємо все більш і більш
прогресивні технології обробки поліграфічної продукції.
Металеві пігменти, які застосовуються при виготовленні металізованих
фарб, є порошками, одержаними механічним подрібненням металів і сплавів.
Для імітації срібла беруться алюмінієві пігменти; золота і бронзи – пігменти на
основі мідних сплавів [19, 47].
Поверхня частинок звичайних пігментів порівняно гладка, а нерівномірна
будова їх країв розсіює потрапляюче на них світло.
В залежності від способу виготовлення розрізняють алюмінієві пігменти
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двох типів:
- спливаючі – проявляють ефект листування і розташовуються на поверхні
покриття;
- неспливаючі – рівномірно розподілені по всьому об’єму покриття.
Спливаючі пігменти характеризуються високою відбивною здатністю і
дають можливість отримувати покриття з дзеркально-сріблястим ефектом. Але
разом з тим, розташування частинок алюмінія на поверхні фарбової плівки
робить покриття достатньо чутливим до механічного впливу (утворювання
подряпин, стирання) і малостійким до дії миючих засобів і навколишнього
середовища.
Неспливаючі пігменти характеризуються більш малою відбивною
здатністю і тому утворюють покриття «під металеве срібло». Орієнтація
алюмінієвих частинок по всьому об’єму плівки забезпечує покриттю стійкість
до стирання та значно уповільнює процеси окислення [48].
Бронзові пігменти виготовляють із сплавів міді з цинком, і в залежності від
складу їх колір змінюється від червоного до золотистого. Бронзові пігменти є
переважно спливаючими. Проте, за рахунок їх більш високої густини, пігменти
бронзи не піднімаються на поверхню, а орієнтуються по об’єму всього шару,
що робить їх менш чутливими до механічного впливу, але при цьому
зберігається їх низька хімічна стійкість до впливу кіслот і сильних лужних
розчинів. Наслідком такого впливу є утворювання солей зеленого кольору, що
значно погіршує оптичні властивості бронзових пігментів. Існують кілька
способів виготовлення металевих пігментів (рис. 3.2).
У фарб, пігмент яких одержаний вакуумною металізацією, можна виділити
дві переваги по відношенню до інших способів декорування. По-перше, їх
використання дешевше і технологічно простіше, ніж тиснення фольгою,
особливо якщо площа покриття в макеті менш 20%.

Рис. 3.2. Методи виготовлення металевих пігментів
По-друге, при друкуванні фарба наноситься саме там, де це потрібно, із
необхідною товщиною, відкриваючи перед дизайнером широкі можливості.
Одними із провідних розробників металевих пігментів і фарб на їх основі є
фірми Eskart, Schlenk (Германія), Benda-Lutz Werke (Австрія), Wolstenholme
International Limited (Англія). Ними створені фарби на олійній і водній основах,
а також на базі розчинників і тверднучих при УФ-випромінюванні. Ці фарби
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використовуються, по-перше, в пакувальній промисловості.
З 1990 р. фірма Eskart почала постачання пігментів, отриманих методом
вакуумної металізації (під ТМ Metallure від Averg Dennison). Незабаром
компанія розпочала розробку сольвентних фарб на їх основі, які повинні були
дати дзеркальну поверхню. Аналогічні фарби на базі пігментів, виготовлених
методом вакуумної металізації, реалізуються в асортименті фірми Wolstenholme
International [49].
На відміну від звичайних металевих пігментів, частинки Metallure
випускають по методиці вакуумного напилення (конденсації з парової фази)
мікроскопічно тонкої алюмінієвої плівки на фольгу. Алюмінієвий шар потім
видаляється і розділяється на металеві частинки, які додаються до фарб.
Технологія зробила можливим отримання дуже тонких, легких, гомогенних по
товщині часток. Їх товщина в кілька разів менше, ніж у звичайних металевих
пігментів. За рахунок меншої маси та розмірів пігменти швидше уміщуються
паралельно поверхні. Якщо склад фарби підібран правильно, то на поверхні
утворюється рівна гладка плівка з мінімумом кутів і країв, що розсіюють світло.
Найпоширеніші способи імітації металевого покриття, до складу яких
входять металеві частинки, і технології зображені на рисунку 3.3.
Металізована фарба

Металізований лак
Порошок для
бронзування

Рис. 3.3. Види технологій та покриття, до складу яких
входять металеві частинки
Залежно від приналежності друкарської фарби до того або іншого типу
структурованих речовин твердоподібних або рідиноподібних, при механізмі
закріплення фарбового шару на поверхні матеріалу відбуватиметься
формування майбутньої структури полімерної композиції.
1.2.2. Характеристики та способи утворення металевого порошку із
стружки
Всі існуючі механічні способи подрібнення стружки можна розділити на
дві групи: безпосередньо у момент утворення стружки при обробці деталі на
металоріжучому верстаті і подрібненням на спеціальних машинах –
стружкодробарках і млинах. Для розмолу використовують кульові, вібраційні,
струменеві і вихрові млини, атритори. Руйнування відбувається за рахунок
механічної дії тіл, що мелють, удару частин, що обертаються або за рахунок
самоподрібнення при зіткненні частинок матеріалу, який руйнується [8, 50].
Підлягаючи ударній дії стружкові частинки на першій стадії поділяються
на більш дрібні елементи. При наступних ударах в зонах, які не здатні для
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подальшої пластичної деформації, концентрація дефектів стає критичною і
відбувається крихке руйнування по виникаючим мікро- і макротріщинам. В
результаті утворюються частинки переважно у формі неправильного
чотирикутника [51].
Мікроструктура частинок порошку в певній мірі наслідує особливості
будови литого металу і стружки. Однак, глибина їх пластично деформованих
шарів і ступінь наклепу значно більше (рис. 3.4). Мікротвердість α-фази в
поверхневих шарах частинок складає 2810 – 3030 МПа, в центральних – 2300 –
2700 МПа, а евтектоїда в цих же зонах – відповідно 2920 – 3470 МПа і 2600 –
3020 МПа. У порівнянні зі стружкою мікротвердість структурних складових
при подрібненні підвищується в середньому в 1,1 рази, а по відношенню до
литого металу – в 1,4 – 1,6 рази.

а

б

Рис. 3.4. Мікроструктура частинок порошку, отриманого подрібненняи
БрАЖ 9-4 а) в атриторі б) в віброподрібнювачі (х 500)
На думку авторів, можна застосувати спеціальний режим віброрізання та
спеціальну конструкцію різця, які дозволять виготовляти частинки відносно
однакового розміру з меншим ступенем окиснення їх поверхні.
Операція віброрізання відіграє лише допоміжну роль, не дивлячись на те,
що полегшує транспортування стружкових відходів з території
машинобудівних підприємств [52].
Перспективним є використання такого способу для цілей порошкової
металургії та зокрема поліграфічного виробництва. Головною перевагою такої
технології є однаковий розмір металевих частинок, завдяки чому вони надають
цілу гаму оптичних властивостей, які значно впливають на споживацькі
властивості етикеткової та пакувальної продукції [53].
Такий спосіб досягається шляхом накладання на основні рухи інструменту
(різця) допоміжних коливань (переміщень) відносно вертикальної вісі, яка
проходить через центральну вісь різця, сумірних з величиною поздовжньої
подачі останнього.
Конструктивно цей спосіб реалізований за рахунок встановлення замість
різцетримача на супорті токарного станку вібраційного пристрою, який
складається з двох основних вузлів: вузла для закріплення різця і шарнірно з
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ним пов’язаного вібратора з набором циліндричних пружин. На рисунку 3.5
зображено конструктивну схему пристрою для отримання порошку із металевої
стружки.
Пристрій складається з двох шарнірно з’єднаних частин: різцетримача 1 і
корпуса вібратора 2, шарнірно з’єднаних за допомогою вісі 3. В корпусі
вібратора 2, виготовлені отвори 4 і 5, в яких встановлено циліндричні пружини
6, 7 і 8 різного діаметру. Для підняття пружини 6 служить тягло 9, серга взводу
10 і важиля 11, який посаджено на вісь 12. Між собою тягло 9 і серга 10
з’єднані заклепкою 13 з гайкою. На тяглі 9 нагвинчені дві гайки 14, одна з яких
виконує роль регулюючої зусилля пружини, а друга – для фіксації першої.

Рис. 3.5. Схема конструкції вібросупорта
У вихідному положенні замок взводу 15 фіксується насадженою на нього
рукояткою 16, яка пов’язана з механізмом взводу. Жорсткість пружин
забезпечується регульованим гвинтом 17. Шайби 18 і 19 призначені для
рівномірного розподілення навантажень, які створюються притисками на
виступі різцетримача 1.
Пристрій працює наступним чином: з токарного верстата знімається
різцетримач і замість нього встановлюється вібраційний пристрій, який має
монтажний отвір. Після закріплення на супорті станку пристрою, в ньому
встановлюється і фіксується різець. Супорт підводиться до заготовки і
починається обробка останньої з вибраним режимом різання. Після врізання
інструменту у заготовку відбувається спуск затвору за рахунок зміни
положення рукоятки 16, що призводить до розтягнення пружини і початку
збудження коливань системи.
Взаємодія трьох пружин 6, 7 і 8 з виникаючим зусиллям різання
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призводить коливальний контур в рух, що забезпечує коливання різця з певною
амплітудою і частотою відносно вертикальної вісі 3 і подрібнення стружки до
заданого ступеня дисперсності.
На вібросупорті даної конструкції було проведено експерименти по впливу
певних режимів різання на дисперсність отриманої стружки при точінні готової
деталі.
За отриманими даними були побудовані залежності (рис. 3.6), на основі
яких можна зробити наступні висновки:

Рис. 3.6. Залежність гранулометричного складу отриманого стружкового
порошку алюмінієвої бронзи від подачі і глибини різання
1. Найбільший вплив на ступінь подрібнення стружки надає подача: при
використанні мінімально можливої подачі для даного верстату, яка дорівнює
0,05 мм/об, має місце експоненційна залежність збільшення дисперсності
стружки, що утворюється у межах зміни глибини різання від 1 до 2,5 мм для
фракцій від 0,57 до 1 мм.
2. При збільшенні подачі в чотири рази має місце зміна характеру
кривих з явно вираженими максимумами для різних глибин різання, що можна
пояснити меншим ступенем деформації і розломів поперечних перерізів
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елементів стружки.
3. Використання вібросупорта у порівнянні зі звичайним методом
точіння дає можливість при однакових режимах різання зменшити дисперсність
стружки в 5 – 6 разів.
Перед альтернативними рішеннями виготовлення тонко дисперсних
металевих порошків механічне подрібнення стружкових відходів має ту суттєву
перевагу, що в даному випадку матеріал порошку відповідає марці металевого
сплаву, із якого була виготовлена стружка. Сучасна оптимізація існуючих
технологій переробки металевих стружкових відходів полягає в
енергозбереженні і одержанні високонаповнених металополімерних гранул,
наповнювачем в яких є металеві порошки, а у якості поверхневої матриці
використовуються олігомери.
Процес подрібнення матеріалів, особливо в хімічному виробництві, має
велике значення. Використання подрібнених твердих тіл дозволяє значно
прискорити розчин, хімічну взаємодію, відпал і інші процеси, які відбуваються
тим швидше, чим більша поверхня задіяних у них твердих тіл [54].
Тільки в тонкоподрібненому стані використовують такі компоненти, як
пігменти і наповнювачі, і тому диспергуванню піддають природні матеріали,
сировину, напівфабрикати і товарну продукцію. По різноманітності
подрібнених твердих матеріалів, ступеню розмолу, типам і розмірам
подрібнювачів хімічна промисловість не знає собі рівних. В хімічній технології
застосовують усі види диспергування, починаючи від самого значного, коли
розмір одержаних шматків матеріалу досягає 250…300 мм, і закінчуючи
колоїдним, коли розмір частинок складає долі мікрон [55].
Різноманіття типів і розмірів диспергаторів пояснюється масштабами і
характером хімічних виробництв. Характер вихідної сировини і потрібна
ступінь подрібнення визначають кількість циклів руйнування і тип переробного
обладнання. Процес дезінтеграції твердих тіл потребує великих енергетичних
витрат та обумовлений зносом робочих елементів подрібнювача. З розвитком
хімічного виробництва збільшується об’єм перероблюваного матеріалу, тому
зростає потреба у процесах диспергування і необхідному обладнанні.
На практиці починають з’являтися цікаві способи одержання металевого
порошку зі стружки, описані у праці [56]. Пропонується переробляти
попередньо збрикетовану і насичену наповнювачем стружку, який з часом
твердіє (вода, епоксидні смоли, насичення міддю, її сплавами, свинцем тощо),
стиранням за рахунок голкофрезерування.
Отриманий металевий порошок далі слід піддати термообробці для
видалення наповнювача. Кінцевий розмір частинок порошку знаходиться у
межах від 0,01 до 0,5 мм, тобто цілком придатна фракція для виготовлення
готових деталей або полуфабрикатів методами порошкової металургії.
На механізм руйнування твердих тіл, їх міцність і крихкість значно
впливають деякі рідини, хімічно і фізично сорбовані на їх поверхні. Сорбовані
на поверхні подрібнюваних матеріалів молекули рідини, зміцнюючи їх міцність
і крихкість, а також взаємодію частинок між собою і подрібнюючими тілами,
здатні оказувати значний вплив на процес дезінтеграції [57].
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Молекули твердих тіл на межі розподілу фаз на відміну від молекул в
об’ємі обумовлені дією сил, підсумкова яких направлена усередину тіла.
Цей факт обумовлює цілий ряд поверхневих явищ: каталіз, адсорбція,
адгезія, капілярність та інші. До них відноситься ефект зниження твердих тіл
під впливом фізичної сорбції на їх поверхні активних речовин, вперше
помічений П. А. Ребіндером [58]. Ефект Ребіндера і інші поверхневі явища
значно впливають на процес диспергування.
Адсорбція поверхнево-активних речовин (ПАР) із зовнішнього середовища
при відсутності хімічної взаємодії може значно знижувати межу пружності,
міцність і твердість, полегшувати руйнування крихких тіл і збільшувати
пластичність металів. При деформуванні твердого тіла в його поверхневому
шарі ростуть клиновидні мікротріщини, здатні смикатися після зняття
напруження. Адсорбційні шари, мігруючи по поверхні, досягають їх гирла і
перешкоджають змиканню. Плівки рідини між твердими поверхнями оказують
на них розклинюючу дію, яка у випадку дуже вузьких щілин помітно сприяє їх
розширенню [59].
Існує три експериментально встановлених ефектів впливу середовища в
залежності від умов досліду, дія якого проявляється або в пластифікуванні, або
в збільшенні крихкості, або у мимовільному диспергуванні. Вирішальним
фактором приналежності до одного із трьох випадків є величина зниження
поверхневої енергії твердого тіла. При незначному її зниженні спостерігається
перший випадок, якщо поверхнева енергія межи розділу знижується у кілька
разів – другий, а практично при повному зниженні – третій.
Головне значення для адсорбційного ефекту зниження міцності,
збільшення крихкості і зменшення роботи руйнування твердих тіл мають
дефекти їх будови. Оскільки дефекти мають надлишкову вільну енергію, на їх
ділянках здійснюється інтенсивна взаємодія молекул рідини і твердого тіла
[60].
По дефектам структури здійснюється також надходження адсорбованих
атомів з поверхні зразка до місця зародження об’ємної тріщини. Адсорбційні
ефекти виявляються тим сильніше, чим вище дефектність структури, а на
бездефектних кристалах вони відсутні.
В роботі [61] пропонується використовувати при подрібненні металевих
стружковідходів твердофазні високомолекулярні сполуки. При цьому на
атомарно-чистих гранях знов утворюваної тріщини починають відбуватися
процеси полімеризації з одержанням високомолекулярного продукта, тобто
мікротріщини перетворюються в механореактор, в якому протікають
механохімічні процеси [62, 63], до речі, останні можуть мати місце і без участі
ПАР [64]. Синтез молекулярної речовини, тепло, яке при цьому виділяється, і
збільшення об’єму новозбудованого при цьому пористого тіла призводить до
більш різкого росту напружень у тупіковій зоні, визиваючих рух фронту
тріщини углиб металу.
При цьому відбувається процес відновлення оксидних плівок продуктами
механокрекінгу. Експериментально встановлено, що при віброобробці стружки
із хромансіля залишки ЗОР також здатні ініціювати диспергування металу [65].
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Особливості виготовлення алюмінієвих пігментів.
Всі алюмінієві пігменти можна різнити за їх розміщенням у фарбовому
шарі після його висихання (рис. 3.7), а саме:
• спливаючі;
• неспливаючі;
• поверхневого розповсюдження.
Спливаючі пігменти характеризуються високою відображаючою здатністю
покриття з ефектом «срібного дзеркала», але розподіл частинок у фарбовому
шарі робить покриття досить чутливим до різноманітних механічних
пошкоджень. З метою підвищення міцнісних характеристик готового
фарбового шару рекомендується використовувати захисне лакове покриття.
Неспливаючі пігменти характеризуються меншою відображаючою
здатністю, тому ефект, що створюється, має назву «металеве срібло».
Орієнтація металевих частинок по всьому об’єму має надзвичайну стійкість до
стирання та значно зменшує процеси окиснення і здебільшого вона хаотична.

Рис. 3.7. Розподіл пігментів у фарбовому шарі металізованих фарб
Полімерна композиція, що містить металеві пігменти, відноситься до класу
псевдодисперснозміцнених матеріалів і має обмежену товщину порядку 1,5…2
мкм. Характеризується така композиція особливою дислокаційною структурою,
яка має дуже добрі бар’єрні характеристики проти росту тріщин і, таким чином,
підвищує також міцнісні властивості. Наприклад, вони можуть визначатися при
склерометричних випробуваннях шляхом нанесення подряпин на металізовану
поверхню. При добрій адгезії частинки деформуються разом з об’єктом, не
відриваючись від нього [22, 66].
Частинки пігментів поверхневого розповсюдження розподіляються по всій
поверхні з утворенням дуже тонкої пігментної плівки 3…5 мкм, оскільки вони
на 10 % складаються з розчинника. Саме тому покриття, що утворені
пігментами даного типу, поєднують ефект гладкої суцільно металевої поверхні
з певним блиском від окремих грубодисперсних частинок. При цьому
забезпечується діапазон оптичних ефектів, починаючи від блиску і іскріння
(brilliance and sparkie-effect) до зміни кольору залежно від точки зору (frosteffect). Оптичні характеристики, безумовно, є головною характеристикою
металізованих поліграфічних покриттів, поліпшуючих споживацькі властивості
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етикеткових і пакувальних виробів.
На сьогоднішній день існує три методи виготовлення алюмінієвих
пігментів. Це спосіб вакуумної металізації, методи порошкової металургії, які
містять операції механічного подрібнення і розпилення рідкого розплаву
металу, подрібнення стружкових відходів алюмінієвих сплавів за допомогою
прокатного комбайну.
Найсучасніше виробництво алюмінієвих пігментів спрямоване на
виготовлення частинок ультракласу методом вакуумної металізації (рис. 3.8). За
допомогою цієї технології було забезпечено появу фарб «рідкого металу»
(Merasheen) і хромоподібних ефектів (Metasheen). Цей продукт, як правило,
представлений у вигляді алюмінієвої пасти, що містить 60…80 % пігменту в
суміші вуглеводневих розчинників. Цим методом виготовляються неспливаючі
пігменти та пігменти поверхневого розповсюдження (наприклад, пігменти типу
DECOMET).

Рис. 3.8. Принципова схема виготовлення алюмінієвих ВМП
Процес виготовлення даного типу пігментів відбувається наступним
чином: у вакуумний барабан подається легкоплавка полімерна основа у вигляді
плівки, де проходить процес безпосереднього напилення конденсату алюмінію
на полімерний підклад.
Після виходу з барабану основа з алюмінієвим напиленням потрапляє до
спеціальної печі, де під дією температури полімерний матеріал, що
використовувався у вигляді підкладу, розплавляється і відділяється від
металевої плівки. Отриманий шар напиленого алюмінію надходить до
дробильної шахти, в якій проходить процес дезінтеграції з метою формування
готових пігментних частинок.
Утворені частинки
відрізняються за розміром. Для відокремлення
пігментів потрібного розміру передбачено спеціальний сито-апарат, що
«відбирає» частинки товщиною 3…5 мкм і шириною 7…15 мкм.
Другим способом виготовлення пігментів є традиційний метод (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Принципова схема виготовлення алюмінієвих пігментів традиційним
способом
Даний спосіб полягає в мокрому помолі алюмінію у спеціальному
кульовому млині високої частоти.
Алюмінієві пігменти, що за формою нагадують пластівці (Cornflake), потім
пропускають через спеціальний сито-апарат, який розподіляє отримані
частинки за розміром та направляє їх до прес-фільтру. В результаті отриманий
матеріал гомогенізується в змішувачі, де здійснюється остаточний інспекційний
контроль якості з урахуванням цільової специфікації продукту.
Даний продукт дозволяє отримати як алюмінієві пігменти звичайної форми
(Cornflake), так і клас пігментів, що мають назву «срібний долар». Пігменти
Сornflake, як правило, мають більш нейтральну форму та більш широкий
розподіл частинок за розміром. Натомість пігменти «срібний долар» мають
більш рівномірні круглі форми і вужчий розподіл частинок за розмірами і більш
високий ступінь відбиття світла.
Спливаючі пігменти, площина яких розміщується паралельно підкладці,
визначають явну ізотропію фізико-механічних властивостей, а неспливаючі,
маючи різну орієнтацію в полімерній матриці, дають певний розкид міцнісних
характеристик. Особливо це важливо для паковань і етикеток з металевою
поверхнею тривалого користування, оскільки їх споживацькі властивості
будуть обумовлені міцністю зчеплення дисперсних частинок з підкладкою
органічного або неорганічного походження[67].
Для багатократного подрібнення стружки кольорових відходів
використовувався прокатний стан, спрощена конструкція якого складалась з
двигуна 1, редуктора 2, блоку трибів 3, станини 4, дозатора для засипки
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подрібнюваного матеріалу 5, ручного приводу для регулювання зазору між
валками 6, оглядового майданчика 7, жолобів для вивантаження готової
продукції 8 і пристосування для видалення змащувально-охолоджуючої рідини
(рис. 3.10).

Рис. 3.10. Схема двохвалкового стану для переробки металевої стружки
Його доцільно використовувати і для тонкого подрібнення стружкових
відходів алюмінієвих сплавів. При цьому формується пориста стрічка з
додатковим подрібненням частинок в процесі деформації при відносно
невеликому контактному тиску і епіцентру деформації.
Специфіка прокатки стружкових частинок полягає у тому, що: по-перше, з
них формується стрічка невеликої міцності, по-друге, вона легко руйнується в
звичайному атриторі[68]. Багаторазовість таких операцій з вищевказаною
послідовністю дає можливість отримувати порошок дуже дрібних фракцій
10…30 мкм з мінімальним окисненням. На рисунках 3.11 та 3.12 подано
технологічні схеми переробки стружкових частинок алюмінію.
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Рис. 3.11. Діаграми пересування стружкових частинок в бункері
прокатного комбайну при вертикальній прокатці:
1-9 – горизонти укладки стружкових частинок;
10 - вихідний стан частинок; 11 - стан частинок після повороту валків

Рис. 3.12. Вертикальний атритор
1 - вал; 2 - стінки водоохолоджуючого кожуха;
3 - лопасті подрібнювача; 4 - розмольні тіла.
1.2.3. Металізовані фарби для продукції рекламного спрямування
Сучасні поліграфічні технології спрямовані задовольнити потребу в
наданні товару привабливого вигляду та заохотити тим самим споживача до їх
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купівлі. Ці функції, в першу чергу, забезпечує упаковка та етикетка, особливо,
якщо вони є частиною бренду виробника. Ефект «металізації» продукції та його
психологічні фактори впливу на вибір споживача досить ретельно
досліджуються компаніями-виробниками, які в свою чергу прагнуть підвищити
споживчий попит товару.
Продукти «металізації»: плівка, фарба, папір та картон, все частіше
застосовуються в технологіях виготовлення паковальних матеріалів, етикеток. З
огляду на екологічність та економічність застосування технології рециклінгу,
тенденція до її використання при виготовленні подібної продукції поширюється
в світі.
Враховуючи збільшення споживчого попиту на «металізовану» рекламну
продукцію, питання щодо дослідження технологій застосування подібних
матеріалів та психологічних факторів їх впливу є актуальним і досить
важливим для сучасних поліграфічних компаній.
Проаналізовано залежність вдосконалення технологій виготовлення
металізованих матеріалів з метою покращення впливу ефекту «металізації» та
психологічні фактори, що впливають на сприйняття рекламної продукції з
використанням таких матеріалів потенційним споживачем.
Вдосконалення технологій відкриває металізованим фарбам нові
перспективи, і зараз їх використовують не лише для традиційної упаковки, але
й у високоякісних буклетах, рекламних матеріалах та продукції іміджевого
характеру. Одне з останніх застосувань - як дизайн елементів захисту при
виготовленні цінних паперів. Зважаючи на специфіку продукції, захист цінних
паперів від підробок чи фальсифікацій займає чільне місце. Використання
металізованих фарб для більшості елементів і способів захисту закладаються на
стадії дизайну, вони дають гарантію неможливості точного відтворення
друкованого зображення при фальсифікації, як за допомогою копіювальних
пристроїв, так і друкарського типографського обладнання. Наприклад, для
створення псевдоголографічних ефектів, компанія МеtalFX Techology пропонує
використання таких систем: Kodac Approval, Kodac First Check, DuPont
Cromalin та ін. Програма МеtalFX підтримує усі технології растрування і тому
самі оптимальні результати отримують при використанні нерегулярного растру.
Оскільки металізований шар-основа за технологією МеtalFX покривається
шаром тріадних фарб, захищаючи таким чином металізовані частинки від
осипання, стирання, зміцнюючи фарбову плівку, немає потреби додатково
використовувати лакування, ламінування відбитків[69].
Подальший розвиток процесу виробництва металевих пігментів призвів до
появи нових технологій, таких як вакуумна металізація алюмінієвих пігментів
ультракласу «Mirasheen» та «Mitasheen». Японські фахівці за допомогою таких
частинок створюють умовні оптичні ефекти у 3-D форматі.
Металізовані поверхні мають ряд цінних властивостей, які можна
використовувати за різним функціональним призначенням. Вони є
антифрикційними, тобто мають низький коефіцієнт тертя. Однією з
властивостей металізованих поверхонь є те, що вони провідникові та абразивні.
Металізоване покриття робить вироби міцнішими, стійкішими до пошкоджень,
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захищає від вологи та сонячних променів.
Для надання рекламній поліграфічній продукції більшої візуальності та
ексклюзивності, в арсеналі сучасної поліграфії існує маса нових технологій,
матеріалів, що дозволяють створювати різноманітні оптичні ефекти (табл. 8)
[70].
Порівнюючи дані останніх досліджень всесвітнього ринку, провідною
галуззю застосування матеріалів металізації (особливо плівки та паперу) є
гнучке паковання, етикетка.
Таблиця3. Оптичні ефекти металізованих поверхонь
Дзеркальний ефект
- презентабельний
зовнішній вигляд
кінцевої продукції;
- економічно
вигідна технологія

Оптичні ефекти металізованих поверхонь
Ефект зміни
Ефект інверсії зміни
зображення
зображення

- споживачі
запам’ятовують
побачену рекламу;
- підвищення
солідності продукції

- стабільно висока
якість продукції;
- емоційне підсилення
змісту продукції

Ефект руху
- покращення
відношення до
продукції, що
рекламується;
сприймається як
престижніша і
дорожча

Близько 55 % металізованих матеріалів використовується в пакованні,
другою за об’ємом є етикетка (24 %) (рис. 3.13) [71].

Рис. 3.13. Діаграма обсягу використання металізованих матеріалів
при виготовленні етикетки та паковання
Зараз виробники приділяють вдосконаленню етикетки чимало уваги,
стежать за інноваціями у технологіях і сировині для пакувальних матеріалів.
Тим паче, що упаковка та етикетка – частина бренду виробника, яка захищає
його продукт від підробки. Метал надає пакуванню особливого шарму, є
ознакою гарного смаку. Це екологічний і порівняно дорогий матеріал. З огляду
на дослідження вподобань споживачів, відомо, що на підсвідомому рівні
покупець вважає металеве пакування гарантією надійності і якості вкладеного в
нього товару.
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Доречним буде відмітити існування декількох типів психологічних
характеристик покупця, від яких залежить вибір «металізованого» продукту
(табл. 4).
Таблиця 4. Психологічні характеристики сприйняття «металізації» споживачем
Хронофутури
Зоровий тип
Сильним стимулом до покупки є все Велике значення надають престижнове, нетрадиційне, неординарне, ності, іміджу товару, незалежно від
«виділяючи», незалежно від ціни
ціни, упаковка є визначним фактором
при купівлі.

Неможливо не згадати про систему SABONE – модель купівельних
мотивів, сформульовану Ж. Ф. Кроларом.
SABONE розшифровується як:
• S (securite) – безпека покупки, тобто безпека товару для споживача;
• A (affection) – прихильність, лояльність покупця до певної торгової
марки;
• B (bien etre) – зручність, фактори, що полегшують вживання товару;
• O (orgueil) – престиж, іміджева компонента, мотивуюча на здійснення
покупки;
• N (nouveaute) – новизна, що задовольняє цікавість і потреба в «новому»;
• E (economie) – економічність, що є важливою мотивацією для покупки
[6].
Представлена вище інформація психологічного змісту дає відповідь на
питання, що мотивує споживача до здійснення покупки[72]
Обізнанність щодо властивостей впливу психологічних факторів на
свідомість та рівень сприйняття того чи іншого виробу споживачем, допомагає
компаніям-виробникам зрозуміти, що приваблює, чого потребують та шукають
у продукції потенційні покупці, і як використовувати ці знання в своїх цілях. З
цим і пов’язана стрімко зростаюча популярність металевих ефектів у
поліграфічній промисловості.
Найчастіше металеві ефекти використовуються для просування паковання
більш дорогих товарів, що вимагають презентації - парфумерія, косметика,
сувенірна і подарункова продукції, при виробництві товару, який потребує
використання матеріалу з більш цікавими оптичними та друкованими
властивостями.
На сьогодні матеріал можна отримати практично за будь-яких заданих
рекламних властивостях, тому спектр металізованих фарб для друку не просто
широкий він величезний, потрібно лише правильно обрати технологію,
врахувати можливості обладнання, типографії, які використовуються (табл. 5).

MONOGRAPH

33

ISBN 978-3-949059-38-4

The level of development of technology and technology in the XXI century ‘ 2021

Book 7. Part 3

Таблиця 5. Характеристики можливих металевих ефектів та економічних
показників металізованих фарб
Характеристика металевих ефектів
Назва технології

Можливі металеві ефекти

Затрати

Стандартні металізовані
фарби
Сумішеві металізовані
фарби

Десять золотих металевих відтінків,
один відтінок срібла
301 металевий відтінок на основі
золота і срібла
Тисячі металевих відтінків, ефект
голографії, тривимірний ефект,
перламутровий ефект

1 кг фарби – від 19
до 35 € (з ПДВ)
1 кг фарби – від 25
до 55 € (з ПДВ)

Технологія MetalFX
Металізовані фарби на
основі неспливаючих
елементів
Металізовані фарби на
основі стружкових
відходів

1 кг фарби – від 20
до 35 € (з ПДВ)

Металевий і перламутровий ефект

1 кг фарби – від 30
до 55 € (з ПДВ)

Металеві відтінки, різні ефекти

1 кг фарби – від 7
до 10 € з ПДВ

Металізовані фарби відносно недорогі, що є однією з переваг їх
використання, і тому доступні для друкарень різного рівня, як маленьких, так і
великих, оснащених сучасними висококласними машинами. В результаті,
звичайна друкарня, велика вона або маленька, завжди може розробити дизайн
своєї продукції, застосовуючи металізовані фарби. У сучасних умовах розвитку
поліграфічної продукції важливим економічним та екологічним важелем є
використання металевих пігментів із стружкових відходів. Приорітет
рециклінгу (повторного використання металу) також має велике значення для
оптимізації сучасного виробництва металізованих фарб.
Той факт, що перелік виробів та матеріалів, які можливо виготовляти із
відходів з використанням новітніх технологій, безперервно збільшується та
розширюється - засвідчує про перспективи безвідходних технологій [74].
А отже, на стадії розробки безвідходної технології (рис. 3.14) потрібно
врахувати комплекс інформаційно-управляючих, матеріало-речовинних,
технологічних, екологічних і економічних аспектів, які дозволяють
максимально ефективно оптимізувати час її існування.
В ході дослідження показано, що завдяки властивостям поверхні
стружкових частинок у вигляді численних дефектів є перспектива їх
подальшого використання як порошків певних фракцій. Особливості прокатки
стружкових частинок складаються з того, що: по-перше, вони утворюють
стрічку невеликої міцністі, по-друге, вона легко руйнується в звичайному
атриторі. Частота таких операцій з наведеними вище послідовностями дозволяє
отримувати порошки дуже маленьких фракцій 10–20 мкм з мінімальним
окисненням. Подальші дослідження будуть спрямовані на виробництво менших
частинок з меншою ступенем окислення з більшою кількістю їх оптичних
властивостей, оскільки це безпосередньо впливає на економічні важелі
друкованої продукції.
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Рис. 3.14. Схема класифікації сучасних способів утилізації металовідходів
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2
WAYS OF INTENSIFICATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN
THE PROCESSING OF PRODUCTS BY PRESSURE AND CUTTING
METHODS

ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ
МЕТОДАМИ ДАВЛЕНИЯ И РЕЗАНИЯ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-034

В статье поставлена цель – исследовать динамику взаимодействия
поверхностных слоев заготовки с инструментом при выполнении
высокоточных и энергоемких технологических операций по обработке
металлов давлением и механической обработке резанием, а также выполнить
поиск методов интенсификации указанных рабочих процессов, позволяющих
повысить качество готовых
изделий и понизить энергоемкость
технологических процессов.
Для исследований принята модель, в которой инструмент условно
представлен в виде жёсткого штампа, а деталь представлена в виде податливой
плоской полосы при различных условиях опирания наружных слоев
обрабатываемых изделий.
В работе использована гипотеза о том, что нелинейное трение является
источником самовозбуждающихся колебаний между инструментом и деталью,
которое приводит к возникновению завышенных усилий резания и получению
обработанных поверхностей, в ряде случаев, не достаточно высокого качества.
Построены математические модели для описания деформированных
поверхностных слоёв детали под воздействием критических нагрузок.
Рекомендованы методы повышения эффективности обработки изделий,
которые сводятся к применению наложения вибраций с определёнными
амплитудами и частотами, причём, воздействие этих вибраций сводится к
выводу и решению уравнений, совпадающих по форме с уравнениями для
самовозбуждающийся колебаний.
Для описания процесса волочения на волочильных установках и процесса
механической обработки изделий на металлорежущих станках применена одна
и та же расчетная модель и использован один и тот же математический аппарат.
Для
интенсификации
рассматриваемых
технологических
процессов
рекомендовано использовать наложение вибраций с оптимальной настройкой
по частоте и амплитуде.
Предложенный метод интенсификации рабочих процессов при
оптимальном выборе параметров наложенных вибраций может быть успешно
применен при волочении, холодной и горячей прокатке, штамповке, обработке
фрезерованием, строганием, точением, дроблением, измельчением и бурением
горных пород и других технологических процессов.
Постановка проблемы.
Многие технологические процессы по холодной обработке материалов
давлением, такие как прокатка, накатка штамповка, волочение и другие могут
быть уподоблены взаимодействию жёсткого штампа и заготовки. Наиболее
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типичной технологической операцией по взаимодействию штампа и заготовки
является волочение, где рабочие поверхности волоки могут быть уподоблены
жесткому штампу, взаимодействующему с основанием (плоским или
криволинейным) из податливого материала (рис. 1).
Для предварительного рассмотрения вопросов формообразования будем
полагать, что обрабатываемые грани заготовки имеют протяжённую
прямолинейную или плоскую форму.
Обращаясь к усилиям, действующим на заготовку, учитывая, что заготовка
будет находиться под воздействием усилия волочения Т, которое вызовет
распределенную нормальную нагрузку по форме волоки и распределенную
касательную нагрузку от сил трения между волокой и заготовкой, причём
равнодействующая проекции распределенной нагрузки на продольную ось
будет численно равна суммарной силе трения между инструментом и
заготовкой, а также будет равна усилию волочения Т. Упрощённо будем
полагать, что распределение нормальных напряжений по поверхности волоки
происходит по треугольному закону (рис. 1).
2

1

а)
Т

б)

Wк = ∑ Aк sin

кπx
l

ρ(x)

Т
C

l2-Δl1

Т

Т

V

V

l2+Δl1

Рис. 1. Деформации поверхностных слоев при волочении:
а) принципиальная схема волочения; б) расчетная схема поверхностных тел. W
– деформационная волна при волочении; Aк – амплитуда деформационной
гармоники с индексом (к); T–усилие процесса волочения; l1–длина
деформированной части заготовки; l2 – длина волоки; ρx – зависимость
давления между волокой и заготовкой при волочении (1 – волока, 2 –
заготовка), Δl1 – укорочение поверхностных слоев при деформации; v –
скорость волочения (совпадает со скоростью проскальзывания v).
Связь между проекцией силы трения на горизонтальную ось и Т
равнодействующей распределенных нормальных нагрузок N будет
определяться законом трения
,
(1)
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где T - равнодействующая проекций сил трения на горизонтальную ось
(численно равная усилию волочения);
N - равнодействующая реакций нормального давления на поверхности
волоки (и заготовки при их взаимодействии);
f - установившееся значение коэффициента трения между заготовкой и
волокой.
При таком нагружении обрабатываемого материала на его поверхности до
входа в волоку появляется деформационная волна сжатия, имеющая вид
периодической функции, а после выхода из волоки волна растяжения, которая
не влечет за собой изменения геометрической формы заготовки. В зависимости
от вида обрабатываемого материала и формы инструмента, деформационная
волна сжатия на заготовке может иметь вид деформированной полосы с
«синусоидальными»
гребнями
или
деформированной
оболочки
с
гофрированной поверхностью.
Упрощённо будем считать, что контакт рабочей поверхности инструмента
с гранью заготовки происходит по полосе, ширина которой определяется
условиями данной задачи и шириной инструмента, а её толщина определяется
величиной степени обжатия заготовки.
Отметим, что при работе волочильной установки могут быть недостаточно
обосновано выбраны форма рабочей поверхности заготовки, скорость процесса
волочения, а также недостаточная подача смазки на инструмент и заготовку.
Эти недочеты в организации технологического процесса могут привести к
нежелательному эффекту, так называемому подрезанию заготовки. Подрезание
приводит к снятию «стружки» на поверхности заготовки. Этот процесс
напоминает обработку деталей и заготовок на металлорежущих станках. Такая
аналогия позволяет рассматривать эти разные технологические процессы с
одних позиций. Общим в этих процессах является то, что их можно свести к
конкретной задаче теории упругости для анизотропной среды, которая
обусловлена поверхностной обработкой наружных волокон, причём границей
раздела двух сред являются внутренние волокна сжатых слоев.
В силу особенностей нагружения поверхности заготовки, эти слои логично
представить в виде балки, толщина которой обусловлена степенью обжатия,
ширина - шириной обрабатываемой грани (или может быть условно принята
как балка единичной ширины). Такая условная балка обладает критической
длиной, которая определяется длиной деформированного участка с
расположенными на ней волнообразными микронеровностями.
При этом схема задачи принята в виде двухопорной балки на упругом
основании. Заметим, что такая условная балка может быть разделена на зоны
под штампом и перед штампом. В зоне под штампом (волокой) (рис. 1)
происходит обжатие проталкиваемого материала, которое сопровождается
интенсивным трением между взаимодействующими элементами.
Исходя из характера взаимодействия волоки и обрабатываемой заготовки
(детали), возникающая деформационная волна сжатия верхних слоев
обрабатываемого материала в зоне перед стационарной волокой (или
роликовой волокой) при значительных степенях обжатия до 35-42%, формирует
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остаточные деформации, обусловленные местной потерей упругой
устойчивости.
Отметим, что при пропускании заготовки через волоку, (например,
неподвижную), происходит волнообразование по всем соприкасающимся
граням инструмента и заготовки, сопровождающееся местной потерей
устойчивости поверхностных слоев заготовки в зоне перед волокой. В этом
случае, между инструментом и заготовкой имеют место эффекты,
присутствующие при трении скольжения. Если же волочильная установка
оборудована роликовой волокой, то в зоне перед инструментом произойдет
волнообразование по всем взаимодействующим граням (например, четырём). В
этом случае, между заготовкой и инструментом имеют место эффекты,
присутствующие при трении качения.
Важной характеристикой операции волочения является величина
коэффициента обжатия, которая ограничивается прочностью протянутой части
и отсутствием самовозбуждающихся колебаний в зоне взаимодействия
инструмента и заготовки. Из этих соображений следует, что для каждого
пропуска заготовки необходимо определять усилие волочения. После
определения усилия волочения необходимо проверить нагрузки на гранях
волоки, которые могут привести к местной потере устойчивости наружных
слоев заготовки и вызвать нежелательные параметрические или автоколебания
этих слоев (которые часто являются причиной местных разрушений).
Все процессы, связанные с обработкой металлов давлением и, в ряде
случаев, резанием, сопровождаются нестационарным трением в зоне
взаимодействия инструмента и подаваемой заготовки [1].
Нестационарной характер трения между инструментом и заготовкой
зачастую приводит к раскачке неустойчивых колебаний в зоне их
взаимодействия. Этот эффект наиболее выражен, если зависимость силы трения
от скорости скольжения носит переменный характер с участками убывания и
возрастания (точнее эта характеристика имеет «ниспадающую» ветвь). Обычно,
такие самовозбуждающиеся колебания называют автоколебаниями [1], [2]. На
основании данных этих источников можно представить коэффициент трения
скольжения f=f(υ) или силу трения Т=Т(υ)в виде кубической зависимости от
скорости скольжения заготовки по инструменту
,
(2)
где f0-значение коэффициента трения между инструментом и заготовкой в
покое.
Из характеристики трения (рис. 2), найдём скорость скольжения, которой
соответствует минимальное трение fminпри условии
,
(3)
где

- значение скорости скольжения (волочения), при котором

достигается fmin;
а, b – коэффициенты, характеристики трения с «ниспадающим» участком,
которая строится по экспериментальным данным.
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Коэффициенты a, b удобно выразить в форме

,
.
Тогда, коэффициент трения можно представить в виде (для задач по
обработке металлов давлением)
.
(4)
Если каждое слагаемое (4) умножить на величину нормального давления
N, то приходим к зависимости Т=Т(υ).
В приведенном выражении (3) υкр – значение скорости скольжения
заготовки, при которой коэффициент трения f(сила трения Т) принимает
значение fmin (Тmin).
При выполнении процесса волочения необходимо с одной стороны
обеспечить минимальное трение между инструментом и заготовкой, и кроме
того, как следует из работы [3], необходимо исключить автоколебания в
системе, поэтому скорость протяжки υкробеспечит наименьшее трение между
волокой и заготовкой, а если скорость протяжки будет превышать критическую
υпр≥1,7υкр тогда в системе автоколебания полностью отсутствуют.
Обращаясь к процессу взаимодействия инструмента и движущейся
заготовки, нестационарная сила трения Т=Т(υ) одновременно действует на
заготовку и инструмент вызывая при определённых условиях взаимодействия
самовозбуждающиеся колебания (автоколебания) как инструмента и элементов
его фиксации, так и автоколебания поверхностных слоев заготовки, или
отдельно автоколебания инструмента, либо автоколебания поверхностных
слоев заготовки.
Таким образом, в системе инструмент-движущаяся заготовка могут
возникать автоколебания как инструмента, так и заготовки, однако в настоящей
задаче важно избегать автоколебаний заготовки, так как они отрицательно
влияют на качество обрабатываемой поверхности, способствуя раскачке
параметрических колебаний наружных слоев заготовки.
Т
Т0

Т(v)
Тmin

0

Vкр

V

Рис.2. Характеристика трения между инструментом и заготовкой. T – сила
(коэффициент) трения; T0 – сила трения при v=0; Tmin – наименьшее значение
силы трения при скорости скольжения (волочения) v=vкр.
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Для исследования параметрических колебаний в наружных слоях
заготовки опишем характеристику трения (рис. 2) в виде, предложенном Я.Г.
Пановко [2]
,

(5)

.

(6)

или для сжимающих усилий
При этом будем полагать, что переменная скорость скольжения при
(7)
автоколебаниях определится
υ=υ0-ẋ,
где υ0- номинальная скорость скольжения (точнее скорость волочения)
заготовки; ẋ- переменная скорость автоколебаний инструмента (волоки).
Тогда, выражение (6) с учётом выражения (7) запишем
.
(8)
В выражении (8) введены обозначения:
,
,

(9)
(10)

,
.

(11)
(12)

Выражение (6) подставим в уравнение движения волоки (инструмента) при
её автоколебаниях, которое имеет вид
,
(13)
где m- масса волоки с учетом массы элементов ее крепления; с1- приведенная
жесткость волоки и элементов ее крепления Т0- номинальная сила трения
между волокой и заготовкой (в состоянии покоя).
Если производная
, то в уравнении присутствует слагаемое,
характеризующие отрицательное затухание, которое приводит к «раскачке»
автоколебаний в системе «инструмент-заготовка».
Тогда, качественно, сила трения при автоколебаниях инструмента может
быть описана выражением [2]
.
(14)
Если решать уравнение (13) по методу гармонического баланса (или
медленно меняющихся амплитуд) [2,] то приближённое решение (13)
принимаем в виде
,
(15)
.
(16)
В приведенных выражениях соответственно A, pk – амплитуда и основная
частота при автоколебаниях инструмента. Причём А является медленно
изменяющейся амплитудой (k = 1,2,3…).
Если переключиться на колебания наружных слоев заготовки, то они будут
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параметрическими, при этом, их раскачка будет происходить даже при А=
const, а закон изменения периодической силы в первом приближении будет
иметь вид
.
(17)
Выражение для Т(t) практически совпадает с выражением продольной
силы для наружных слоев в виде
,
(18)
где T*- амплитудное значение переменной части сил трения, определяемое по
(17);
Рк – собственная частота системы «инструмент и его крепежные
элементы», либо одна из собственных частот при продольных колебаниях
поверхностных слоев
;

,

(19)

где m1- приведенная масса инструмента с элементами его крепления;
с1- жесткость упругой связи инструмента с элементами крепления (для
различных конструктивных решений);
Е- модуль продольной упругости заготовки;
F- площадь поперечного сечения заготовки (рис.3);
m2- масса единицы длины заготовки;
l- длина участка заготовки, подверженного потере продольной
устойчивости при волочении (или другой операции по механической
обработке).

Рис.3. К процессу волочения прямоугольной заготовки. h0–полная высота
заготовки; h – «толщина» деформируемого слоя; h1 – высота проходного
сечения волоки; b – ширина заготовки.
Выполним дальнейшие обозначения:
;
;
;
;

, тогда дифференциальное

уравнение колебаний волоки (инструмента) преобразуем к виду
.
(20)
Полученное дифференциальное уравнение является нелинейным, в
котором присутствуют слагаемые, описывающие отрицательное затухание в
системе. Если в (20) отбросить нелинейные слагаемые, то получим уравнение с
отрицательным затуханием (слагаемое -r, ẋ). Решая такое линеаризованное
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уравнение, можно найти условия самовозбуждения колебаний (автоколебаний).
Обращаясь к уравнению (20) в нелинейной постановке, согласно [2], можно
воспользоваться приближенным решением уравнения по методу Ван дер Поля
или методу энергетического баланса. По форме это решение совпадает с
выражением (15). С учетом нелинейных слагаемых, решение уравнения
запишем в виде
.
(21)
Тогда амплитуда колебаний инструмента А1 может быть определена из
.
(22)
выражения
С течением времени все огибающие периодической функции (21)
стремятся к одним и тем же горизонтальным прямым, соответствующим
стационарному режиму колебаний с постоянной амплитудой
.

(23)

Также значение установившейся амплитуды можно представить в виде
.

(24)

Таким образом, с увеличением скорости (скольжения) υ0 и её
приближением к υмин амплитуда автоколебаний убывает. При υ0 ≥ υmin
автоколебания невозможны. С уменьшением скорости υ0 амплитуда колебаний
растет и при некоторой достаточно малой скорости υ0 скорость скольжения υ =
υ0-ẋ может обратиться в 0, то есть движение материала через волоку будет
проходить с остановками, иначе будут иметь место разрывные колебания.
Такой процесс механической обработки заготовки, с технологической точки
зрения, будет неприемлем.
Отметим, что начальную амплитуду A0 в формуле (22) можно трактовать
.
как статическое смещение инструмента (волоки)
Таким образом, установлен вид продольной нагрузки для сжатых
поверхностных слоев заготовки, которая представлена формулой (14). Перед
рассмотрением деформирования поверхностных слоев заготовки исходим из
того, что, приняв шарнирное опирание гипотетической балки, как в волоке, так
и на другом конце гипотетической балки (в месте затухания деформационных
поверхностных волн), собственные функции задачи могут быть приняты в виде
суперпозиции синусоидальных волн. При такой схематизации поверхностных
слоев заготовки имеет место либо упругое оттеснение фрикционных связей, как
на макро- так и на микроуровнях, при количестве циклов нагруженияn = 106 ÷
108, тогда после снятия нагрузки деталь полностью восстанавливается свою
форму. Либо пластическое оттеснение фрикционных связей (при числе циклов
n =1 < 103 - 104 ). В этом случае, поверхностные слои детали теряют свою
первоначальную форму и приобретают вид необратимой синусоидальной
MONOGRAPH

43

ISBN 978-3-949059-38-4

The level of development of technology and technology in the XXI century ‘ 2021

Book 7. Part 3

волны. Для этих двух видов фрикционных связей присутствует либо слабая
смазка, либо сухое трение (рис. 4)

Рис. 4. – Основные виды нарушения фрикционных связей при
взаимодействии жесткой микронеровности с податливым основанием: І
-упругое оттеснение; ІІ –пластическое оттеснение; ІІІ –микрорезание; IVадгезионный отрыв; V- когезионный отрыв.
Тогда описание деформированных слоев заготовки в области перед
волокой сведется к рассмотрению дифференциального уравнения [3]:
,

(25)

где
- форма прогибов для поверхностных слоев
заготовки при потере ими упругой устойчивости(во время волочения);
- собственные функции задачи, удовлетворяющие как уравнению,
так и граничным условиям (при шарнирном опирании концов);
maxWк(t) = Ак- амплитудное значение функции при k = 1,2…;
Wк(t) - совокупность неизвестных функций времени, подлежащих
определению;
Т(t)- функция изменения продольной силы, причём Т0- установившееся
значение продольной силы, близкое к своему критическому значению Т0 ≈Ткр;
β -жесткость упругого основания (или внутренних слоев материала);
- момент инерции упрочненного слоя заготовки (рис. 3).
b- ширина упрочненного слоя заготовки (рис. 3);
h0- полная высота гипотетической балки (заготовки);
h- высота упрочненного слоя;
h1- высота проходного сечения волоки (высота полосы после калибровки
заготовки в волоке) (рис. 3);
l- длина деформированного участка заготовки в зоне перед волокой
(величина неизвестная, подлежащая определению);
k- число полуволн на деформированном участке заготовки длиной l
(величина подлежит определению);
Еn- модуль упругости поверхностных слоев заготовки, в связи со сложным
поверхностным эффектом в зоне взаимодействия инструмента и заготовки,
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является переменной величиной, так называемым приведенным модулем,
который, согласно [4], принимается равным
,
(26)
где Е1- модуль упругости равный начальному модулю;
Еτ- касательный модуль, равен тангенсу угла наклона касательной;
Т* - половина амплитуды колебаний нагрузки для одной из собственных
частот.
Итак, если поверхностные слои заготовки испытывают действия
возрастающей нагрузки, то эти слои имеют целую область критических
значений [4]
.
(27)
То есть критическая сила для поверхностных слоев находится в диапазоне,
пропорциональном изменению модуля упругости, что характерно для
неустойчивых режимов работы и проявления параметрических эффектов в
соответствии с уравнением (25).
Кроме того, при взаимодействии инструмента с заготовкой из-за
внутреннего трения в материале заготовки происходит её саморазогрев в
пределах тонких наружных слоев, который приводит к нарушению прямой
пропорциональности между напряжением и деформацией при сжатии
материалов σ=σ(ε)=Е , где γ ≠1 – показатель степени.
Дифференциальное уравнение (25) рассматриваем с учётом граничных и
начальных условий
, x=l,

(28)

.
(29)
После подстановки w(x,t) в формулу (25) получим дифференциальные
уравнения параметрических колебаний наружных слоев заготовки с
переменными коэффициентами в форме Матье [5]
,
(30)
где

– постоянный коэффициент;
– постоянный коэффициент.

τ , τ - новая временная переменная.
При этом
Обращаясь к дифференциальному уравнению (30), при условии, что
усилие Т0≈Ткр будет близко к критическому и в системе инструмент-заготовка
возникнут фрикционные автоколебания, согласно закону x(t)=A0cospt, то в
поверхностных слоях заготовки возникнет параметрический резонанс,тогда
процесс обработки становится неустойчивым и при этом, как минимум, форма
обрабатываемой поверхности окажется низкого качества из-за изменений
шероховатости и появления непрогнозируемых микротрещин.
Поэтому,
при
определении
условий
возникновения
опасных
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параметрических колебаний предварительно необходимо вычислить значение
критической сжимающей силы Tкр, которая будет параметрическим критерием
для оценки неустойчивых состояний поверхностных слоев заготовки.
Если продольная сила Т≥Ткр, то форма поверхности заготовки при работе в
упругой части характеристики материала σ=σ(ε) приобретет вид гармонической
функции, количество полуволн которой и их длина является неизвестными
величинами (k, l), тогда в исходное уравнение (25) подставим выражение
, считаяt=const.
(31)
откуда
(32)
При этом
жесткость упругого основания [6].
Таким образом Tкр является дискретной функцией числа полуволн kна
длине участка заготовки l. Нас интересует случай при каком значении k
получим минимальное значение критической силы Ткр. Условно примем, что в
формуле (32) фигурирует непрерывная переменная
, которая
представляет собой неизвестное число полуволн на участке заготовки длиной l.
Тогда вместо (32) будем иметь
.
(33)
Далее находим минимум выражения
получим
,

(34)
,

(35)

откуда
.

(36)

В приведённых выражениях (34) и (36)
Е- модуль упругости внутренних (неуплотненных слоев заготовки).
Тогда из выражения
следует
.

(37)

При этом длина участка заготовки, потерявшего упругую устойчивость
пока не известна. Для её определения обратимся к выражению, связующему
отношение критической силы для наружных слоев заготовки к их изгибной
жесткости с числом полуволн k на деформированном участке, согласно [7]:
.

(38)

Учитывая значение Ткр в форме (32) будем иметь
,
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,
,

(40)
,

,

(41)
(42)

откуда
.
(43)
Согласно
выражению
(43)
возможны
два
значения
длины
«гипотетической» балки (заготовки), потерявшей продольную устойчивость.
Исходя из физического смысла, длина гипотетической балки, потерявшей
упругую устойчивость, должна быть больше длины одной полуволны такой
балки
.

(44)

Тогда число полуволн деформированной части заготовки при однократном
приложении критической силы Ткр для системы координат, движущейся со
скоростью заготовки, должно быть равно
.

(45)

Выразим длину деформируемой части балки через физические и
геометрические её параметры. При этом, будем исходить из того, что глубина
накатанного слоя определяется разностью поперечных размеров исходной
заготовки и поперечных размеров волоки. Обозначим глубину накатанного
слоя h1 , тогда
. В свою очередь, можно принять, что толщина
накатанного слоя определяется согласно [8] по формуле
(46)
где N - вертикальная нагрузка на волоку, возникающая как реакция при
трении заготовки через инструмент;
σт- предел текучести материала балки.
Подставим зависимость (46) в выражение (44), тогда будем иметь
.

(47)

Таким образом, получили формулу для определения критической длины
условной балки, состоящей из уплотненных слоев заготовки, которая зависит
от вертикальной нагрузки, модулей упругости наружных и внутренних слоев,
предела текучести материала и ширины балки. Критическая длина является
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такой длиной деформированной части заготовки, на которой могут
происходить авто- и параметрические колебания, если скорость протяжки
соответствует скорости для минимума коэффициента трения на ниспадающем
участке характеристики (рис. 1).
Кроме того, параметрическая касательная нагрузка на заготовку (балку), то
есть постоянная нагрузка при которой возможно возникновение неустойчивых
колебательных процессов во внешних слоях балки, может быть определена как
функция от указанных величин N, σT, Еn, Е, b. С этой целью обратимся к
формуле (34), подставляя в неё найденные выражения для k, l, I, и переходим к
следующим зависимостям
, (48)

,

окончательно
.

(49)
(50)

Определим критический коэффициент трения при достижении которого
имеют место параметрические эффекты при волочении
.

(51)

При таком значении коэффициента трения процесс волочения будет
неустойчивым, возможно сначала проявление фрикционных автоколебаний, а
затем и параметрических колебаний поверхностных слоев заготовки.
Таким образом, мы получили значение критической силы
, для
критической длины участка заготовки l, потерявшей продольную устойчивость
в зоне перед волокой, количество полуволн деформацииk в зоне l, а также
критический коэффициент трения между заготовкой и волокой
при их
взаимодействии. Предшествующее изложение материала по взаимодействию
инструмента и заготовки предполагало наличие плавного перехода формы
волоки при деформировании заготовки. Такой вид взаимодействия позволил в
качестве собственных функций задачи выбрать совокупность синусоидальных
кривых, что в расчетной схеме соответствует шарнирному опиранию
деформированных слоев заготовки. Отметим, что при эксплуатации
волочильных установок не исключаются случаи подрезания, шелушения и
трещинообразования обрабатываемых изделий
. Эти погрешности при
обработке имеют место в случаях недостаточной кривизны рабочих
поверхностей волоки, назначения высоких скоростей протяжки и высоких
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степеней обжатия заготовок и деталей. И если же рабочая поверхность волоки
выполнена по кривой, у которой имеются острые кромки, то возможно
«подрезание» поверхностного слоя заготовки и в силу этого деформирование
«гипотетической» балки происходит по кривым, близким к косинусоидам.
«Гипотетическая» балка может быть уподоблена элементу поверхностного слоя
со свободным концом в зоне взаимодействия инструмента и заготовки, и
жесткой заделкой в местах затухания деформационной волны по длине
заготовки. Тогда длина деформированного участка заготовки подлежит
определению, исходя из косинусоидальной формы упругой линии (рис.5).
M ω

T
τ

l

Рис.5. К обоснованию возникновений реакций продольных связей при
подрезании (или резании заготовки). τxy–интенсивность реакций продольных
связей; M – крутящий момент на шпинделе при фрезеровании; ω – угловая
скорость вращения шпинделя; T>Tкр – окружное усилие резания; l– длина
деформированного участка заготовки.

Рис.6. Схема деформированного участка наружных слоев заготовки при
подрезании. Aк – амплитуда волны деформации (e – эксцентриситет); c –
жесткость продольных связей заготовки; β – жесткость вертикальных
связей заготовки; λ, l – длина полуволны и длина участка, потерявшего
устойчивость; к – число полуволн деформации; e – эксцентриситет
приложения нагрузки T; Tкр – критическая сила.
Аналогичное проявление процессов подрезания заготовки имеет место при
обработке изделий на металлорежущих станках (например, фрезерном или
строгальном), что дает нам основание описывать эти разные технологические
операции с одних позиций. Ранее нами было принято допущение о том, что
поверхностные слои деталей могут быть уподоблены балке на упругом
основании, подкрепленной вертикальными связями согласно гипотезе
Винклера. Эта гипотеза хорошо согласуется с реальной ситуацией, если
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отсутствует «подрезание» заготовки и эксцентриситет приложения продольной
нагрузки к поверхностным слоям равен 0, при этом схема опирания балки
является шарнирной
. Если присутствует подрезание поверхностного слоя
детали, то расчетная схема балки не может быть принятой шарнирной.
Расчетную схему такой балки более правильно принять с одним свободным
концом (к которому приложено усилие резания), а вторым – жестко
защемленным. Поэтому для принятия достоверной расчетной схемы
поверхностных слоев балки необходимо учесть горизонтальные упругие связи
балки и их распределенные реакции. Далее рассмотрим расчетную схему балки
на упругом основании, которая потеряла упругую устойчивость (рис.5), и её
движение в процессе деформирования поверхностных слоев, которое может
быть описано дифференциальным уравнением (25) с граничными условиями
(52). В этом случае сдвигающая сила от инструмента (фрезы при фрезеровании,
резца при поперечном и продольном строгании, острого выступа при
волочении и так далее) приводит к динамической потере устойчивости
поверхностных слоев и срезающему воздействию этого усилия по плоскости
(или цилиндрической поверхности) при механической обработке деталей.
Отметим, что вертикальные упругие связи «основания» «гипотетической»
балки, согласно гипотезы Винклера отражены в уравнении (25) и граничных
условиях (52). Будем полагать, что горизонтальные связи имеют упругофрикционную природу между наружными уплотненными слоями и основанием
заготовки при волочении, или между верхними срезаемыми слоями заготовки и
основанием обрабатываемой детали при её механической обработке.
Рассматривая взаимодействие между этими слоями при механической
обработке, равнодействующая касательной сдвигающей силы по отношению к
обрабатываемому (срезаемому) слою приложена с эксцентриситетом в связи с
тем, что наружные слои при потере устойчивости деформировались и
амплитуда волны деформации составляет . Такая форма волны деформации
свидетельствует о возникновении в очаге разрушения сложного вида
деформации и предельного напряженного состояния, которое приводит к
появлению первоначальной трещины, тогда трещина под действием
предельных усилий
стремительно развивается. Важным при явлении
разрушения является хрупкий или пластический его характер. Так, хрупкое
разрушение наступает в случае отрыва элементов обрабатываемого материала
. Если же в механизме разрушения объекта преобладает необратимый
относительный сдвиг элементов структуры тела, то имеет место пластический
характер разрушения (это видно, исходя из характера образовавшейся
стружки). «Спусковым механизмом» для разрушения обрабатываемых слоев
детали является возникновение волнистой поверхности при потере продольной
устойчивости на наружных слоях детали, приводящей к сверхкритическим
напряжениям, являющихся причиной возникновения первоначальной трещины
на контакте изделия и инструмента
(рис.6).
Механизм дальнейшего разрушения поверхностных слоев в случае их
механической обработки имеет непрерывный характер до окончания
обработки.
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Отразим влияние горизонтальных упругих связей в уравнении (25) с
учетом граничных и начальных условий (52).
Запишем граничные условия для «гипотетической» балки, считая, что в т.
A балка жестко защемлена, а в т.B свободно оперта (поэтому и происходит
подрезание и скалывание заготовки):

(52)
Граничным условиям задачи удовлетворяет функция
,
(53)
которая также удовлетворяет дифференциальному уравнению (25).
Преобразуем дифференциальное уравнение (25) к виду (54),
учитывающему горизонтальные упругие связи на границе раздела заготовки на
поверхностные и внутренние слои в виде приращения горизонтального усилия
, окончательно будем иметь
=0.
(54)
Для удобства построения решения и, не нарушая строгости изложения
материала, принимаем, что в этом случае собственные функции и
гармонические возмущения во времени изменяются по косинусоидальному
закону.
Дифференциальное уравнение (54) отличается от соответствующего
уравнения (25) наличием реакции продольных связей в виде
,
(55)
где c – жесткость горизонтальной составляющей упругой связи между
наружными (обрабатываемыми) и внутренними слоями заготовки,
подверженной подрезанию «острой» кромкой волоки, фрезой или резцом;
- продольное перемещение точки контакта деформированного слоя,
подверженного воздействию инструмента и связанного с поперечным
перемещением этого слоя;
– половина амплитуды колебаний нагрузки для одной из собственных
частот.
Как следует из
.
Рассмотрим (53) при

, тогда

,

(56)
(57)

тогда
.
(58)
С учетом реакции упругого основания в горизонтальном направлении
(касательное сопротивление материала усилию резания) можно записать
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уравнение изменения амплитуд колебания во времени (в форме Матье) на
основании (53), (54), (56) с учетом продольной просадки «гипотетической»
балки.
Рассмотрим уравнение (54) с учетом нулевого приближения, когда
,
тогда
.

(59)

После подстановки (56) в (53) получим
,
(60)
.

где

(61)
Если нелинейная функция
определяется в соответствии с
выражением (61), то есть она обусловлена нелинейной упругостью, вызванной
горизонтальным отпором основания, то для определения амплитуд колебаний
достаточно воспользоваться выражением для амплитуд
в виде
,
где

(62)

– коэффициент нелинейной упругости;

– жесткость продольной упругой связи, обусловленная
шириной обрабатываемой впадины и длиной одной четверти деформационной
волны, расположенной в растянутой зоне «гипотетической» балки при потере
последней продольной устойчивости;
– значение критической частоты собственных колебаний
незагруженного стержня (в силу идентичности определения частот для разных
значений k, индексы при соответствующих величинах опускаются без
нарушения общности рассуждений).
– частота собственных колебаний стержня, загруженных
постоянной составляющей продольной силы;
– малый параметр, называемый коэффициентом возбуждения
нагрузки для частоты собственных колебаний нагрузки с индексом k;
– коэффициент, описывающий отношение частоты возбуждения
колебаний к частоте собственных колебаний стержня, загруженного
постоянной силой (при главном резонансе n ≈ 1);
– декремент затухания колебаний в системе (при линейном
затухании);
– коэффициент линейного затухания колебаний в поверхностных слоях.
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Для удобства использования уравнения (60) и построения его
приближенного решения относительно изменяющихся амплитуд колебаний
запишем его в виде
.
(63)
при [t=const] в
Учитывая слабую нелинейность (63) подставим
линеаризованную часть (54). Из найденных результатов получим формулу для
критической силы
, числа полуволн деформации на длине балки l и значение
длины участка балки, потерявшей устойчивость.
Воспользовавшись формулой амплитуд установившихся колебаний (62)
или решением уравнения (63), получим результат, который зависит от
особенностей нагружения обрабатываемой детали формообразующим (или
металлообрабатывающим) инструментом, а также от физико-механических
свойств взаимодействующих элементов процесса. Вместе с тем, при
металлообработке, в большинстве случаев, величина установившейся
амплитуды колебаний зависит от расположения начальной неправильности
волоки, или глубины подачи фрезы или резца, то есть величинуА0 можно
считать заданной как граничное условие на свободном конце слоя при
стационарном его рассмотрении.
Обратимся к случаю взаимодействия инструмента и детали при её
подрезании. При этом нарушаются условия обтекания инструмента (в первом
приближении «штампа») деформируемым материалом и блокировка его
обтекания вызывает нарушение сплошности материала
. Кроме того,
наблюдается царапание (микрорезание или раздир обрабатываемой
поверхности как на микро так и макроуровнях). Для этого случая число циклов
нагружения составляет n= 1, что соответствует слабой смазке (рис.4). Переходя
к силовому взаимодействию заготовки и инструмента усилие волочения
(или резания) будет превышать неизвестное критическое усилие и
будет приложено к поверхностным слоям заготовки с эксцентриситетом и
численно равно глубине подачи инструмента в заготовку.
Исходя из характера деформации наружных слоев, примем допущение о
том, что эта волна имеет периодический характер с переменной амплитудой, и
в начале процесса внедрения инструмента принимает значение
. Кроме
того, точка приложения касательного усилия будет удалена от вершины
деформированной поверхности заготовки к её внутренним слоям на величину e
(рис. 6). Так как участок «гипотетической» балки длиной
, расположенный
слева от точки B (рис.6), находится под действием изгибающего момента и
нормальных напряжений, то естественно предположить, что первоначальный
излом наружного слоя произойдет левее точки B, и по мере дальнейшего
внедрения инструмента в деталь, зона излома и скола материала будет
перемещаться к началу системы координат, при этом касательное и нормальное
напряжения на длине участка балки
будут равны
,
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.
(65)
В приведенных выражениях (64) и (65) величина b определяется шириной
инструмента, а
, , – неизвестные величины соответственно критической
сжимающей силы, длины балки, потерявшей упругую устойчивость, и длины
одной полуволны балки, потерявшей устойчивость. Указанные величины
подлежат определению, так как изменился вид исходного дифференциального
уравнения вместо (25) формула (54), а также изменился вид граничного условия
(вместо (28) будут формулы (52)).
Поэтому механика взаимодействия инструмента и заготовки для случаев
шарнирного опирания концов и свободно опертого наружного слоя (в одной
точке и защемленного в другой) будут различными.
Как следует из расчетной схемы задачи, продольная сила T (рис.5)
вызывает продольный изгиб поверхностных слоев по кривым, близким к
косинусоидам, при этом первая четверть волны деформируемой балки будет
находиться в зоне действия растягивающих напряжений, а вторая и третья
четверти длины балки будут находится в зоне действия сжимающих
напряжений. В этом случае усилие резания прикладывается к заготовке в зоне
первой четверти волны деформации, производя срез или хрупкий скол в
пределах длины и глубины разрушаемого слоя. Отметим, что в процессе
разрушения значительная часть усилия резания будет передаваться по
плоскости раздела слоев, параллельно горизонтальной оси, разрушая
продольные связи между поверхностными и внутренними слоями детали или
заготовки. Так как в пределах первой четверти усилие T прилагается к
наружным слоям консольно и с эксцентриситетом, то эта часть балки (длиной
) находится под воздействием изгибающих напряжений, последующая же
часть балки находится в зоне сжатия, поэтому эксцентрично приложенная сила
Tстремится вызвать излом или чешуйчатое разрушение материала в пределах
первой четверти деформированных поверхностных слоев балки (длиной
).
По мере осуществления процесса механической обработки, зона
разрушения продвигается к конечной точке обработки (со скоростью процесса
vn). При этом бегущая волна деформации опережает инструмент (случай
подвижного инструмента) для строгания и фрезерования, или отстает от
инструмента (неподвижный инструмент и «стоячая» волна деформации для
волочения на величину
, где
– текущая координата) при
прохождении волны деформации длиной по заготовке или детали.
Неизвестные параметры деформационной волны на обрабатываемом
участке с одним свободным концом, а вторым – жестко защемленным, согласно
граничных условий (52) найдем по аналогии с граничными условиями задачи
(28) для случая шарнирного опирания концов.
В этом случае для определения величины критической силы
, длины
участка деформированного слоя и числа полуволн k будем полагать, что
не зависит от времени и при этом достигает амплитудных значений. Тогда,
подставляя выражение (53) в дифференциальное уравнение (25), получим
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,
.

(66)

Если учесть зависимость между вертикальной жесткостью основания и
модулем упругости внутренних слоев заготовки согласно [6] в виде
, то будем иметь
(67)
или

.
(68)

Введем обозначение

,
(69)
откуда выразим k – неизвестное число полуволн на участке условной балки l,
потерявшей упругую устойчивость
.
(70)
Исходя из физических соображений согласно [6] запишем выражение для
α в другом виде
,

(71)

где α – трактуется как неизвестное число полуволн на участке балки длиной π.
Тогда, с учетом (71) неизвестное число полуволн на участке балки l,
потерявшей упругую устойчивость будет равно
.

(72)

Для балки на упругом основании число полуволн k находим из условия
минимума нагрузки.
Учитывая тот факт, что правый конец балки, взаимодействующий с
волокой, принят, как свободный, лежащий (свободно) на упругом основании, то
изогнутая линия балки будет представлена в виде косинусоиды с количеством
полуволн k (рис.6). Упругая линия балки связана с дискретной функцией от k и
α. Переход от ветви косинусоиды с
полуволнами к косинусоиде с
полуволнами, по аналогии с работой [7], может быть осуществлена,
исходя из соотношения
.

(73)

Преобразуем (73), тогда в левой части будем иметь
.
Обратимся снова к (73) и приравняем левую и правую части
(74)
или
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(75)
(76)
или
.

(77)

Для определения числа полуволн k на деформированной части l
необходимо воспользоваться выражениями (73) и (77). Обе величины остаются
пока неизвестными. Однако, полученное выражение для k и l прямо не
содержит критическую осевую силу Tкр. Рассмотрим выражение для
критической силы балки на упругом основании, считая, что прогибы балки
изменяются по косинусоидальному закону. Эта задача схожа с задачей о
подрезании твердым индентором наружного слоя заготовки (из мягких
материалов, и скола наружных слоев для хрупких материалов в рамках задачи о
потере балкой на упругом основании продольной устойчивости). Под твердым
индентором будем понимать, как режущий инструмент, так и любую
выступающую микронеровность инструмента.
Свяжем количество полуволн на деформированной части балки через
критическую силу с числом полуволн деформации из условия её минимума.
Так как переменная
является дискретной, то запишем выражение
критической силы для
на форму с

полуволн и с учетом перескока её упругой линии

полуволнами
.

Предварительно преобразуем выражение,
вертикальной жесткостью упругого основания β

содержащее

слагаемое

с

(78)
Тогда выражение, связанное с кривизной балки, имеет вид
+3).
Из выражений (77) и (78) находим
.
Тогда
.
В дальнейшем учтем выражения
длины

;

(79)
l;

;

, тогда получим квадратное уравнение для определения l–
участка обрабатываемой заготовки, потерявшей продольную
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устойчивость
,
,

(80)

тогда с учетом параметров α и β получим значение длины участка балки
,

(81)

- длина балки, потерявшей упругую устойчивость.
Таким образом, получено квадратное уравнение для определения длины
участка заготовки, потерявшей продольную устойчивость через модули
упругости обрабатываемого наружного слоя и сердцевины заготовки, а также
предела текучести материала заготовки и числа полуволн деформации k через α
[см. формулы (44), (45), (47)].
После определения значения критической силы Tкр, которая может быть
легко реализована в реальном процессе, и её приложения к заготовке при
недостаточно обоснованной геометрии волоки (её деформирующей части),
происходит потеря устойчивости наружных слоев, напоминающая срез или
скол поверхностного слоя, который будет происходить по одной или
нескольким полуволнам наружного слоя, толщина которого равна
полуразности наружных размеров заготовки и калибрующего размера волоки и
может быть приравнена к амплитуде деформации полуволны Ak. Аналогичные
эффекты проявляются при механической обработке деталей и заготовок.
В конечном счете, нами получены параметры деформационных волн при
механической обработке и обработке металлов давлением. Проявление этих
деформационных процессов затрудняет определение оптимальных условий
выполнения механической обработки на металлорежущих станках и
волочильных установках. Как было нами показано, рассматриваемые
технологические операции напрямую связаны с характеристиками трения
между заготовкой и инструментом, особенно в зоне минимальных значений сил
трения, как функций от скорости процесса механической обработки или
скорости проскальзывания детали по инструменту при выполнении рабочих
процессов. Поэтому нас будут интересовать скоростные режимы, приводящие к
минимальным значениям сил трения, а также определенные физические
воздействия на контактирующие детали и инструменты.
Перейдем к определению условий оптимального протекания или
интенсификации рассматриваемых рабочих процессов. В этой связи отметим,
что в промышленности существуют вибрационные методы, которые позволяют
путем наложения вынужденных вибраций оптимизировать процессы
механической обработки заготовок и деталей по нескольким параметрам [11,
12, 13].
Из анализа фрикционных и вызванных ими параметрических колебаний
следует вывод, что эти самовозбуждающиеся колебания при обработке
где
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металлов давлением и резании металлов на металлорежущих станках, во
многих случаях приводит к неустойчивым технологическим процессам,
которые не всегда обеспечивают высокое качество готовых изделий. Эти
нежелательные проявления объясняются «ниспадающим» характером силы
трения между инструментом и деталью при изменении скорости их взаимного
проскальзывания.
Технологические особенности процессов резания и волочения в
определенных
пределах
позволяют
добиться
оптимального
стружкообразования (и в ряде случаев стружкодробления), а также достаточно
высокого качества обрабатываемой поверхности при обработке металлов
давлением (и волочении). Так, например, для получения заданной формы
стружки
необходимо
изготовить
ряд
дополнительных
устройств,
обеспечивающих её естественное дробление [13]. Однако, этот подход не
является приоритетным.
Поэтому для интенсификации технологических процессов по обработке
металлов давлением и процессов резания необходимо применить метод,
основанный на гарантированном снижении усилий и коэффициентов трения
при соответствующем способе механической обработки деталей и заготовок
(рис. 7,8,9,10).

Рис.7. Вибрационное волочение проволоки (японский патент №289832).
1 - проволока, 2 - волока, ,α – частота и амплитуды вибрации, V –
скорость волочения, Т – усилие волочения.

Рис.8. Схема вибрационной прокатки. 1 – заготовка,2 – валок,n – угловая
частотавращения валков, ,α – частота и амплитуда вибрации, V – скорость
прокатки, Т – усилие прокатки.
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Рис.9. Схема вибрационного строгания. 1 – резец; 2 – вибратор с
концентратором; 3 – деталь; V – скорость строгания; , а – частота и
амплитуда вибрации при горизонтальных (или вертикальных) вибрациях; Т –
усилие резания.

Рис.10.Вибрационное точение. 1 – деталь; 2 – резец;І, ІІ, ІІІ – направления
приложенных вибраций;n – угловая частота вращения шпинделя.
В ряде случаев для улучшения параметров механической обработки
изделий является эффективным применение технологических процессов с
направленными вибрациями [11,12,13]. Особенно ощутимым является
наложение вибраций при обработке труднообрабатываемых материалов
(рис.9,10). Следуя рекомендациям [11,12] необходимо стремиться к
применению генераторов колебаний с весьма малыми амплитудами колебаний
в пределах 10…20 мк, при этом линейная скорость механической обработки
должна быть связана с амплитудой T1k и частотой наложенных вибраций
неравенством
,
(82)
где
– линейная скорость рассматриваемого технологического процесса, а
– соответственно амплитуда и частота наложения вибраций.
и
В силу неравенства (82) частота виброперемещений должна быть
значительной, порядка 100 кГц и выше. Кроме того, частота вибровозбуждения
должна, по возможности, быть близкой к одной из высших собственных частот
в системе инструмент-суппорт относительно обрабатываемой детали, или, как
вариант, близкой к одной из высших собственных частот системы детальстанок.
(
)
– частота колебаний, излучаемых вибратором (величина регулируемая);
где
– одна из высших собственных частот колебаний в системе инструментсуппорт.
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Исходя из сказанного следует, что вынужденные колебания
поверхностных слоев детали с наложенными вибрациями при волочении,
фрезеровании, строгании и других аналогичных операциях могут быть описаны
одним из дифференциальных уравнений (60) или (63) для собственной формы с
индексом k, частотой возбуждения
и амплитудой виброперемещений
Запишем дифференциальное уравнение вынужденных колебаний
поверхностных слоев заготовки с наложенными вибрациями (от внешнего
вибратора), которое по форме совпадает с дифференциальными уравнениями
(54) или (25).
(83)
где
– половина амплитуды вынужденных колебаний инструмента,
соответствующая частоте вынужденных колебаний вибратора;
k– индекс одной из собственных частот колебаний инструмента . Причем
.
Остальные обозначения соответствуют формулам (25), (54).
Для определения амплитуд вынужденных колебаний заготовки используем
выражение (62) амплитуд или дифференциальное уравнение (63) с индексом k,
который определяется экспериментально, таким образом, чтобы выполнялось
условие (82).
При этом следует иметь в виду, что уравнения, описывающие наведенные
вибрационные процессы включают величины
и
, которые зависят только
от параметров вибратора, а уравнение (83), которое по форме совпадает с
уравнением (54), напрямую связано с характеристикой трения между деталью и
инструментом и по сути является уравнением фрикционных автоколебаний с
неустойчивыми параметрами. Как следует из [2], причиной возникновения
автоколебаний при некоторых режимах резания и обработки металлов
давлением является «ниспадающий» характер силы трения от скорости
протекания процесса обработки (или скорости проскальзывания) между
инструментом и деталью. Если рассматривать процесс трения детали и
инструмента на микроуровне, как явление схватывания соприкасающихся
микронеровностей, то изменение силы трения при взаимодействии
поверхностей можно трактовать как разрушение «гипотетических» мостиков
сварки между контактирующими микронеровностями [9].
Используя обе концепции возникновения нестационарных режимов трения
будем полагать, что наложенные высокочастотные вибрации в силу высоких
скоростей при виброперемещениях в определенные моменты времени могут
существенно
повысить
скорости
взаимного
проскальзывания
взаимодействующих элементов, а также при взаимодействии микронеровностей
с высокими вибрационными скоростями за счет диссипации энергии
разогревать поверхностные слои и легко срезать ставшими податливыми
мостики «сварки».
Заметим, что диссипация энергии трения за счет высокотемпературных
вспышек между микронеровностями приводит к их пластическому состоянию с
к последующему разрушению при взаимодействии фрикционных пар.
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Такой подход позволяет обосновать основные преимущества
вибрационного резания, которые сводятся, в основном, к снижению режущих
усилий (или усилий протягивания), улучшению качества обрабатываемых
поверхностей (в ряде случаев появляется возможность исключить финишные
операции).
Причем преимущества вибрационной мехобработки будут более ощутимы,
если помимо выполнения условия (82), вибрационное воздействие будет
полностью восприниматься деталью (рис.9,10), и не будет передаваться на
конструкцию обрабатывающей машины. Такое воздействие становится
возможным, если наложенные вибрации по частоте не превысят близкую
собственную частоту в системе инструмент с суппортом относительно
обрабатываемой детали [12] (или волоки с оправкой относительно заготовки).
Однако в этом случае можно не получить желаемого результата из-за низкой
вибрационной скорости, так как при относительно низких частотах наложения
вибраций может не выполняться условие (82).

Рис.11. Конусная дробилка с вибрационным воздействием. 1 – подвижный
конус; 2 – неподвижная бронь; 3 – дробимый материал; p, a–частота и
амплитуда вынуждаемых колебаний с касательным воздействием; T–
сжимающее усилие.
Таким образом, при вибрационном резании импульсное усилие контакта
резца с деталью невелико, в этих условиях силовые воздействия
сосредотачиваются в области взаимодействия резца с деталью, и динамическая
реакция возникает лишь в местах удара. Следовательно, при вибрационной
обработке для получения требуемой формы и качества изделий требуется
применение незначительной импульсной силы [11,12]. В этой связи импульсная
обработка позволяет эффективно использовать ограниченное количество
энергии. Заметим, что наложенные вибрации могут быть как синфазными, так и
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противофазными по отношению к самовозбуждающимися колебаниям
соответственной частоты.
Кроме того, наложенные противофазные вынужденные колебания при
выраженном автоколебательном фоне, сопровождающем основной процесс
резания, могут привести к промежуточному эффекту, который сводится к
значительному снижению самовозбуждающихся колебаний в системе «детальинструмент-станок», и как результат – повышению качества обрабатываемых
поверхностей.
На основании изложенного следует вывод, что импульсные силовые
воздействия могут быть использованы при различных видах обработки
металлов давлением, таких, как штамповка, холодная и горячая прокатка,
волочение, обкатка, трубопрокатка, вытяжка, чеканка, гибка (рис.7,8).
Другим важным направлением использования импульсного силового
воздействия является механическая обработка изделий при точении, сверлении,
фрезеровании, нарезании резьб, нарезании зубчатых колес, обработке
абразивными частицами и других технологических операциях (рис. 5,9,10).
Также метод может быть рекомендован к применению при
совершенствовании процессов бурения, дробления и измельчения горных
пород и других процессов (рис.11).
Выводы.
В данной публикации рассмотрены унифицированные физические модели
и расчетные схемы для формирования дополнительного импульсного
воздействия при выполнении технологических процессов по обработке
металлов давлением и резанием, а также других технологических операций, в
частности, обработки горных пород, которые свелись к следующим
рекомендациям:
1. Установлено, что импульсные силовые воздействия можно использовать
при различных видах обработки металлов давлением, таких как горячая и
холодная прокатка, волочение, обкатка, с целью повышения качества и
увеличения производительности технологического оборудования.
2. Предложено использовать импульсное силовое воздействие для
механической обработки изделий из твердосплавных материалов (таких, как
марганцовистые стали и износостойкие чугуны) при точении, фрезеровании,
строгании, сверлении и других аналогичных операциях.
3. Обоснован способ форсирования производственного процесса
вращательного бурения, который может быть эффективен при правильно
подобранных параметрах и местах установки вибраторов (пневмоударников) с
целью оптимизации и повышении скорости проходки при вращательном
(вращательно-ударном) бурении горных пород.
4. Рекомендовано совместить в одном агрегате принцип конусной
(эксцентриковой) и вибрационной дробилок при оптимальном выборе
параметров вибрации для неподвижного рабочего конуса дробилки и
согласованного синхронного приложения постоянных и импульсных нагрузок в
процессе обработки каждой порции дробимого материала в камере дробления
машины.
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KAPITEL 3 / CHAPTER 3
INFORMATION TECHNOLOGIES IN LEGAL ACTIVITY: FORMATION
OF INFORMATION COMPETENCIES

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-018

Вступ
Глобалізаційні процеси кінця ХХ – початку ХХІ століть, посилені
стрімким розвитком і широким поширенням інформаційно-комунікаційних
технологій, зумовили низку масштабних змін у різних сферах сучасного
суспільства. Україна, рухаючись за вектором інтеграції до Європейського
Союзу, синхронно переходить до суспільства знань, адже Євросоюз ще
наприкінці минулого століття обрав свій інформаційно-технологічний шлях
модельного розвитку. А виконання основних положень Угоди про Асоціацію
між Україною та ЄС передбачає адаптацію правових основ інформаційного
суспільства в Україні до європейських стандартів. Тому стає важливою
необхідність створення ефективної системи забезпечення прав і свобод
громадян та соціальних інститутів на вільне отримання, поширення і
використання інформації та знання як найважливішої умови демократичного
розвитку, щоб запобігти самостійному розвиткові та формуванню
неконтрольованого інформаційного суспільства в Україні. Право має
відповідати на всі виклики та загрози інформаційного суспільства.
Юрист за сучасних умов вимушений виховувати в собі багатофункціональність
та відходити від вузької спеціалізації, постійно розумово та професійно
самовдосконалюючись. Неминуче виникає потреба використання потенціалу
штучного інтелекту у роботі юриста та розробки таких інноваційних продуктів,
що покликані впорядкувати суспільні і індивідуальні відносини.
Ключову роль у складі компетентностей ХХІ сторіччя відіграють технологічні
та соціальні навички, навички мислення та набуття знань високого рівня,
комунікативність та здатність до співпраці. Визначальними показниками рівня
підготовки сучасного фахівця є навички взаємодії з засобами ІТ, пошуку
потрібних відомостей, їх критичного оцінювання і використання. Технологічна
революція у правовій сфері знаходиться в активній фазі і боти-юристи – нині
вже реальність. Динамічний розвиток високих технологій та автоматизації,
розширення можливостей доступу до інформації – усе це вимагає гнучкого
реагування на новітні зміни, нових знань і навичок, в тому числі й від юристів.
Перед юристом майбутнього постають такі мультизадачі: продукувати
нестандартні розв’язання проблем, оперативно реагувати на будь-які загрози,
прогнозувати можливі майбутні ситуації. Це вимагає від фахівців-правників
уміння виважено ризикувати, мати здатність до взаємодії й комунікації, в т. ч.
тісно
співпрацювати
зі
штучним
інтелектом
[1].
Питаннями, пов’язаними з
використання комп’ютерних технологій у
юридичній діяльності розглядаються в працях В. П. Беcпалька
[2], П. Я.
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Гальперіна [3], Б. С. Гершунського [4],
М. Д. Гераїмчука
Зінченка [5], Ю. І. Машбиця [6], В. М. Монахова [7] та інших.

[5], С. В.

3.1. Підготовки юристів у контексті формування інформатичних
компетентностей
На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається стрімкий процес
модернізації освіти в усіх галузях, в тому числі у сфері застосування
інформаційних технологій (ІТ). Національною програмою інформатизації [8],
Державною програмою «Освіта» (Україна XXI століття) [9], проголошено
впровадження програм розвитку сучасних інформаційних технологій у всі
сфери освітніх послуг. Застосування ІТ в освіті є однією з ключових умов
успішного розвитку інформатизації всього суспільства. Використання ІТ у
вищих навчальних закладах вимагає від викладачів постійно оновлювати зміст
навчання та поєднувати різні методи й організаційні форми навчання. В
сьогоденні ІТ прискорюють і зумовлюють соціальний та економічний розвиток
держави.
Використання ІТ у вищій школі сприяє: розкриттю та розвитку здібностей
здобувачів; мотивації навчання; формуванню до самовдосконалення кожної
особи незалежно від статусу; постійному оновленню змісту та форм навчання.
Розвиток
інформатики,
інформаційно-комунікаційних
технологій,
інформаційних технологій, перехід від традиційної освіти до компетентнісної,
обумовлює перегляд методологічних та концептуальних засад інформатичної
підготовки майбутніх юристів - правників.
На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається стрімкий розвиток
та впровадження інформаційних технологій (ІТ) в усі можливі сфери людської
діяльності, в тому числі й у сферу права. Це активно впливає на розвиток освіти
в галузі інформатики та ІТ.
Ряд посадових обов’язків сучасного юриста тісно пов’язаний з
інформаційними технологіями:
- підготовка юридичних документів (позовні заяви, аналітичні записки,
доручення, претензії, довідки, договори тощо) за допомогою сучасних
інформаційних технологій;
- здійснення документообігу, виходячи з можливостей розподіленого
інформаційного ресурсу;
- організація взаємодії з клієнтами, працівниками організацій на основі
можливостей локальних і глобальних мереж;
- здійснення обліку та зберігання матеріалів, що знаходяться у
виробництві, та закінчених виконанням судових справ тощо. SCIENTIFIC
HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES
Таким чином, юрист, компетентний не тільки в галузі права, а й в області
ІТ, буде особливо затребуваний на ринку праці. Цей факт підтверджується
вимогами роботодавців, які вони пред’являють при прийомі на роботу.
З розвитком техніки та широким розповсюдженням ґаджетів (мобільних і
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планшетних технічних засобів), основною метою використання ІТ у світлі
сучасної парадигми вищої школи є :
–поєднання традиційних форм та іноваційних методів навчання у вищих
навчальних закладах;
–опанування викладачами нових методів та форм подання навчального
матеріалу;
–використання ІТ у навчанні будь-яких навчальних дисциплін;
–застосування програмних засобів для навчально-методичних розробок.
Зокрема, це також стосується й інформатичної підготовки здобувачів
юридичних факультетів.
У процесі отримання вищої освіти у майбутніх правознавців формуються
уміння оперувати новими технологіями та знаннями, з’являється готовність
змінюватися, пристосовуватися до нових потреб ринку праці та управляти
даними, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатися упродовж життя
[10, с. 6].
Є фактори, які красномовно свідчать про швидке розповсюдження
інформаційних технологій в усіх сферах суспільства:
–історія розвитку суспільства (на прикладі минулого сторіччя) свідчить
про стрибкоподібне зростання потоків даних та знань: якщо в 70-ті роки ХХ ст.
обсяг сумарних знань людства збільшувався вдвічі протягом 10 років, у 80-ті
роки ХХ ст. – протягом 5 років, то у 90-х роках ХХ ст. – протягом року [11, с.
37];
–більшість даних зберігається в електронному вигляді, а не на паперових
носіях, що призводить до: швидкого розповсюдження необхідних даних;
економічності в процесі зберігання та передавання даних; підтримки екології;
інтенсивності циркуляції відомостей у суспільстві;
–доступність даних через засоби комунікації (в т.ч. комп’ютерні мережі);
–швидкість опрацювання великих масивів даних.
Постійні зміни в сфері інформаційно-комунікаційних технологій
спонукають сучасні компанії посилювати професійні вимоги до своїх
працівників (колишніх студентів). Опрацювання, аналіз, зміни, уточнення при
пошуку необхідних відомостей серед великих масивів даних, мінливість деяких
понять, визначень зумовлюють висококваліфікованих працівників (в тому числі
й майбутніх правознавців) вміти користуватися якомога більшою кількістю
програмних продуктів для подальшого їх застосування в своїй діяльності.
Зокрема, правові консультанти, судді, прокурори, адвокати, юридичні
фірми в своїй професійній діяльності застосовують програмні засоби
загального та спеціального призначення:
–для підготовки процесуальних документів (скарги, заяви, клопотання,
заперечення, пояснення тощо) та ділового листування (головні претензійні
документи, податкова, адвокатська та інші звітні документи) - використовують
текстові процесори;
–для юридичних розрахунків (господарські податкові, сімейні та інші
майнові спори), розрахунку: пені, штрафів, податкових зобов’язань, часток
спірного майна тощо - користуються табличними процесорами;
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–для більш наочної демонстрації та пояснень правової позиції, наочного
представлення даних правової статистики, а також у законотворчій діяльності
застосовують програми для створення презентацій;
–програми-органайзери надають можливості використовувати такі
ресурси: електронна пошта - для ділового та процесуального листування
(наприклад, подання клопотання «Про відкладення розгляду справи» у
Київський апеляційний суд);
–календар – для організації, планування робочого часу та завчасного
нагадування про заплановані події адвоката, юрисконсульта, судді та інших
правників; контакти – для впорядкування клієнтської бази та інформаційних
ресурсів практикуючого юриста;
–графічні редактори: для опрацювання та компонування графічних копій
та документів (наприклад, матеріалів справи, свідоцтв, право установчих
документів, реєстраційних тощо) з метою їх компактного зберігання та
швидкого пересилання адресату (слідчому, адвокату, замовнику, контрагенту та
іншим);
–засоби зв’язку: Skype, Viber, Telegram Messenger, WhatsApp та Team
Viewer використовуються для контактів та перемовин по захищеному каналу
зв’язку, у відео та аудіо конференціях, а також для допиту обвинувачених,
підозрюваних, свідків, потерпілих тощо (Skype) для обміну графічними, аудіо,
текстовими даними, передавання великих масивів даних та відомостей
правового характеру, швидкими повідомленнями;
–вільнопоширювані браузери: для збирання та аналізу відкритих даних
(про клієнтів, позивачів та відповідачів) в мережі Інтернет; для користування
спеціалізованими Інтернет - ресурсів; для подання податкової та іншої звітності
(наприклад, акціонерні товариства зобов’язані на спеціалізованому Інтернет ресурсі оприлюднювати особливі відомості, такі як, зміна директора,
придбання та продаж активів тощо);
–в сучасних гаджетах набуває широкого поширення інстальовані додатки
карти міста: для швидкого знаходження клієнтів за його адресою, місця зустрічі
з клієнтами;
–визначення оптимального маршруту приватним чи громадським
транспортом з урахуванням поточної обстановки.
Тому, для належного досягнення результату реалізації освіти в умовах
компетентнісного підходу у закладах вищої освіти можливо:
–підвищення компетентності майбутніх фахівців;
–конкурентоспроможність майбутніх фахівців на ринку праці в умовах
інформаційного суспільства;
–досягнення професіоналізму у застосуванні ІТ і, як наслідок, подолання
кризи в системі вищої освіти.
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3.2. Інформаційні технології у процесі підготовки майбутніх юристів:
компетентностний підхід.
Поняття «компетентність», як провідне поняття модернізації всього
освітнього процесу, яке з’явилося 1960-х - 1970-х роках у західній літературі, та
наприкінці 80-х років минулого століття у вітчизняних джерелах.
Компетентність у навчанні, як одна з характеристик результатів навчання,
широко використовується в освітніх системах європейських країн, США та
Канади.
Питання компетентнісного
підходу
також
розглядаються
міжнародними організаціями – ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Радою Європи,
Організацією Європейського співробітництва та розвитку, Міжнародним
департаментом стандартів, які узагальнили доробки педагогів з усього світу[12,
с.10].
Під поняттям "компетентнісний підхід" зарубіжні науковці розуміють:
–«підхід, при якому головна увага приділяється результатам навчання»
[13];
–«підхід, в якому відбувається спроба внести особистісний смисл в
освітній процес» [14, с.8];
–«орієнтацію освіти на такі цілі, як самовизначення, само актуалізація,
соціалізація, розвиток індивідуальності студента, формування у нього
здатностей до навчання впродовж всього свого життя» [15];
–«оцінювання якості опонента до понятійної тріади знання- уміннянавички» [16].
У нормативно-правововій базі України (у сфері загальної освіти)
компетентнісний підхід - це: «спрямованість навчально-виховного процесу на
досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані компетентності
учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна» [17];
Вітчизняні науковці під компетентнісним підходом розуміють:
- спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових
(базових, основних) і предметних компетентностей особистості;
- в контексті прищеплення та розвитку у студентів набору ключових
компетентностей, що визначають його успішну адаптацію в суспільстві
[18, с. 25].
Результатом вищезазначеного процесу буде формування професійних
компетентностей у людини, що, в свою чергу, складається з сукупностей
ключових компетентностей.
Серед ключових компетентностей, затверджених на Лісабонській
конференції у 2001 році, окремо визначемо: базові компетентності у галузі
математики, природничих наук та технологій; ІТ навички та використання
технологій [295, с. 20], володіння якими буде характеризувати ступінь
готовності фахівця для успішної подальшої професійної діяльності.
Курс на інтеграцію компетентностей у навчанні (зміст програм та
підручників) знайшов своє відображення в стратегії реформування освіти в
Україні [19].
Відмінність компетентнісно спрямованої освіти від традиційної полягає в
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тому, що набуття студентом знань, вмінь та навичок стає проміжною
(неостаточною) метою освіти, а результати навчання розглядаються з точки
зору формування системи компетентностей випускника [20, с.17].
Зазначимо, що поняття «компетентність» досить багатогранне та має різне
тлумачення в словниках, у вітчизняних та зарубіжних науковців та в
нормативно-правових актах.
Зарубіжні науковці, експерти країн Європейського Союзу тлумачать
компетентність, як :
–загальні (ключові) вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи
навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння або навички, ключові
уявлення, опори, або опорні знання [21];
–здатність кваліфіковано проводити діяльність, виконувати завдання або
роботу [22];
–здатність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні та
соціальні потреби (комплекс ставлень, цінностей, знань та навичок) [339];
–«це новоутворення суб’єкта діяльності, що представляє собою системний
прояв знань, умінь, здібностей та особистісних якостей, що дозволяє
вирішувати функціональні завдання, які становлять сутність професійної
діяльності»;
–специфічну здатність, необхідну для ефективного виконання конкретної
дії в конкретній предметній галузі і включає вузькоспеціальні знання,
предметні навички, способи мислення, а також розуміння відповідальності за
свої дії [23];
–компетентності у навчанні мають динамічну структуру, залежать від
пріоритетів суспільства, цілей освіти, особливостей і можливостей
самовизначення особистості у соціумі.
–«інтегральна якість особистості, яка проявляється в її загальній здатності
та готовності до діяльності, що ґрунтується на знаннях та досвіді, які набуті в
процесі навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну та успішну участь у
діяльності»;
–сукупність знань, умінь, досвіду, що виражається у теоретикоприкладній готовності до їх застосування у професійній діяльності .
Словник іноземних слів визначає, що «компетентність – володіння
компетенцією або володіння знаннями, що дозволяють судити про що-небудь»
[25, с. 241].
За українським педагогічним словником «компетентний – знаючий,
обізнаний, авторитетний у якій-небудь галузі або володіє компетенцією»
[26, с. 134], а компетентність, як «сукупність знань і умінь необхідних для
ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки
діяльності, використовувати дані» [26, с. 149],
Великий тлумачний та енциклопедичний словники визначають поняття:
«компетентний - обізнаний, досвідчений у певній галузі, якомусь питанні;
знаючий, тямущий. Який ґрунтується на знанні; кваліфікований»;
«компетентність - знання і досвід у певній сфері».
В нормативних джерелах «ключова компетентність» (у сфері загальної та
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професійної освіти) та «компетентність» - це:
- «спеціально структурований комплекс якостей особистості, що дає
можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності і
належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів» [17];
–«загальні здібності й уміння (психологічні, когнітивні, соціальноособистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу особі розуміти
ситуацію, досягати успіху в особистому і професійному житті, набувати
соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й
міжособистісну взаємодію» [28];
–«динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, моральноетичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти»;
- «здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається
через знання, розуміння, уміння, цінності та інші особистісні якості» [28];
–«інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки
випускника вищого навчального закладу для виконання діяльності в певних
професійних та соціально-особистістних предметних областях (компетенціях),
який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді
діяльності»;
–«набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка
складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно
реалізовуватися на практиці»;
- вітчизняні науковці трактують поняття «компетентність», як: «здатність
успішно відповідати на індивідуальні та соціальні потреби, діяти та виконувати
поставлені завдання»;
–«комплекс знань, умінь, навичок, досвіду застосування їх для здійснення
діяльності, метою якої є досягнення певних цілей, ставлення до процесу та
результатів виконання цієї діяльності»
–здатність приймати рішення і нести відповідальність за їх реалізацію при
виконанні функціональних обов’язків;
–«здатність застосовувати знання й уміння, що забезпечує активне
застосування навчальних досягнень у нових ситуаціях»;
–«вміння та бажання мобілізувати в конкретній ситуації отримані знання
та досвід»;
–«підготовленість до здійснення певної професійної діяльності та
наявність професійно важливих якостей фахівця, які сприяють цій діяльності»;
–«не тільки професійні знання, навички та досвід у спеціальності, але й
ставлення до справи визначені позитивні схильності, інтереси і прагнення,
здатність ефективно використовувати знання й уміння, а також особистісні
якості для забезпечення необхідного результату на конкретному робочому місці
у конкретній робочій ситуації»;
- «це володіння людиною спеціальними теоретичними та практичними
знаннями, вміннями й навичками, що дають змогу повно, точно, ефективно
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реалізовувати компетенцію, якісно й кваліфіковано здійснювати професійну
діяльність» [29. 11, c. 66.].
На основі аналізу літератури, зробимо висновок, що поняття
«компетентність» характеризує (включає): розуміння проблеми, знання в певній
галузі; вміння обирати метод розв’язування конкретної задачі та здатність
проаналізувати результати праці.
Отже, можна зробити висновки, що в них є такі поняття як знання, уміння,
навички та цінності; також використовуються категорії: обізнаність та здатність
приймати рішення, здібність до вирішення проблеми, кваліфікованість та
готовність застосовувати набуті знання для вирішення професійних ситуацій.
З огляду розглянутих означень під компетентністю будемо розуміти
комплекс знань, умінь, навичок, досвіду застосування їх для здійснення
діяльності, метою якої є досягнення певних цілей, ставлення до процесу та
результатів виконання цієї діяльності [11].
Поряд з поняттям компетентності існує поняття компетенція. Їх не можна
ототожнювати.
У словниках термін «компетенція» це:
- «коло питань, у яких особа має пізнання»;
- «коло питань,у яких хто-небудь добре поінформований»;
- «галузь знання або практики, у якій ця (компетентна) особа має великі
точні знання й довід практичної діяльності»;
- «(лат. competentia, від competo – досягаю, добиваюсь; відповідаю,
підхожу), сукупність повноважень (прав та обов’язків) якого-небудь органу чи
посадової особи, встановлену законом».
У нормативно-правових актах «компетенція» та «ключова компетенція»
визначені як:
- «об'єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного
рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері
діяльності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська,
соціальна компетентність та компетентність з питань інформаційнокомунікаційних технологій)» [17];
- «суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній
сфері діяльності людини» [17];
- «сукупність знань, умінь і навичок, що визначають здатність робітника
виконувати трудові дії в конкретній сфері діяльності» [28];
- «включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області,
здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне
застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як
невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному
контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в якій він
проявляє готовність до виконання діяльності» [29].
Під компетенцією будемо розуміти коло повноважень якої-небудь особи,
організації, установи» [30].
На симпозіумі «Ключові компетентності для Європи» [31] були
сформульовані компетентності, якими повинна володіти кожна молода
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особистість:
- політичними та соціальними, що надають можливість їй толерантно
ставитись до інших точок зору;
- міжкультурними, які надають можливість особистості поважно
ставитися до традицій інших народів;
- комунікативними, що надають можливість людям спілкуватися між
собою результативно;
- інформаційними, які відображають рівень оволодіння інформаційними
технологіями;
- самоосвіти, через які реалізуються
прагнення молодих людей
самовдосконалюватися протягом всього життя.
У
Проєкті
«TUNING (Побудова освітніх
структур у
Європі)» передбачено такі категорії компетентностей:
- інструментальні (когнітивні та методологічні здібності, технологічні та
лінгвістичні навички);
- міжособистісні (індивідуальні здібності та соціальні навички);
- системні (надають можливість бачити
єдинусистему
та
її
частину).
Сучасні інформаційні технології для юристів є інтегрованою дисципліною,
тому що в ній вивчають нетільки ІТ, ай повинні враховуватись міжпредметні
зв’язки з фаховими юридичними дисциплінами. А подібний підхід добре
узгоджується з ідеями компетентністного підходу до навчання. То ж
інформатичні компетентності майбутніх юристів формуються у процесі
навчання сучасних інформаційних технологій.
Доцільно зазначити, що формування інформатичних компетентностей - це
процес тривалий. І надалі, у дослідженні, під набуттям майбутніми
правознавцями окремих компетентностей, зокрема інформатичних, маємо на
увазі певний рівень сформованості навчальних досягнень.
На думку деяких науковців «інформаційна компетентність» чи
«інформаційно - технологічна компетентність» це:
–сукупність компетентностей, пов’язаних із роботою з даними в усіх їх
формах і представленнях, які дозволяють ефективно користуватись
інформаційними технологіями різних видів як у традиційній друкованій формі,
так і комп’ютерними телекомунікаціями, працювати з даними в різних їх
формах і представленнях як у повсякденному житті, так і в професійній
діяльності;
- «якість особистості, що включає сукупність знань умінь і навичок
виконання різних видів інформаційної діяльності і ціннісне ставлення до цієї
діяльності»;
- «сукупність знань, що відображають систему сучасного інформаційного
суспільства та складають інформативну основу пошукової пізнавальної
діяльності»;
- «інтегративне утворення, що характеризує зрілу особистість людини
сучасного суспільства й таке, що охоплює три основні підструктури
особистості: мотивацію (до засвоєння і застосування ІТ); здатності (до
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сприйняття, розумової переробки й обміну з іншими людьми інформацією за
допомогою ІТ); досвід (знання про комп’ютерні технології й уміння їх
застосовувати)» [32].
Вітчизняні педагоги визначають поняття інформатичних компетентностей
таким чином:
–Н.В. Морзе, О.В. Барна, О.Г. Кузьмінська розглядають IТ як «здатність
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати відомості та оперувати
даними відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного
інформаційного суспільства» [32];
–Є.М. Смирнова-Трибульська ІК класифікує як знання і необхідні уміння
для розв’язування особистісно значимих задач в галузі освіти і майбутньої
професійної діяльності [33, с.14];
–М.С. Головань вважає, що це знання про основні методи інформатики та
інформаційних технологій, уміння використовувати наявні знання для
розв’язання прикладних задач, навички використання комп’ютера і технологій
зв’язку, здатності представляти повідомлення та дані у зрозумілій для усіх
формі і виявляється у прагненні, здатності і готовності до ефективного
застосування сучасних засобів інформаційних та комп’ютерних технологій для
розв’язання завдань у професійній діяльності і повсякденному житті,
усвідомлюючи при цьому значущість предмету і результату діяльності [34,
с.322];
–О. М. Гончарова вказує, що інформатичні компетентності фахівця
передбачають знання фундаментальних понять сучасної інформатики,
технологій роботи та досвід роботи з конкретно-програмним забезпеченням і з
ІТ у процесі професійної діяльності [35];
–О. М. Яцько під інформатичними компетентностями фахівця розуміє
сукупність знань, умінь, навичок і досвіду у галузі інформаційнокомунікаційних технологій, а також його здатність використовувати ці
технології для здійснення професійної діяльності в своїй професійній сфері
[36].
Отже, інформатичні компетентності майбутніх юристів - це здатність
застосовувати набуті знання, вміння та навички у галузі інформатики та
інформаційних технологій, що пов’язані з умінням надавати можливість людині
розв’язувати професійні задачі та вміти використовувати ІТ у повсякденному
житті та для професійного розвитку.
Можемо зауважити, що на сьогодні існують різні погляди на
компетентності в галузі права, що, в свою чергу, ускладнює способи
формування інформаційних компетентностей у майбутніх юристів-правників.
Згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутні юристи повинні
володіти компетентностями для вирішення певних проблем і задач соціальної
діяльності,
інструментальних,
загальнонаукових
і
професійних
компетентностей та системи умінь, що забезпечують наявність цих
компетентностей [37].
Однією з вимог, які належать до:
–інструментальних компетентностей є навички роботи з комп’ютером та
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навички управління даними;
–загальнонаукових компетентностей є базові знання в галузі інформатики
й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних
засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази
даних і використовувати Інтернет-ресурси;
–спеціалізовано-професійних компетентностей є навички майбутнього
юриста-правника мати професійно орієнтовані знання й уміння в галузі
теоретичних основ інформатики й практичного використання ІКТ.
–Серед виробничих функцій, типових задач діяльності та компетентностей,
якими повинен володіти юрист вищого навчального закладу є [37]:
–використання ІКТ для наукової організації праці;
–опрацювання та використання даних за допомогою новітніх
інформаційних систем, використання персонального комп'ютера для
формування здатності набувати нових знань, застосовувати прогресивні
технології та різноманітні новації.
Формуванню інформатичних компетентностей у майбутніх юристів
сприяє:
–застосування міжпредметних зв’язків;
–формування інформаційної культури;
–поєднання традиційних та особистісно-орієнтованих методів навчання;
–використання
різних
сучасних засобів
навчання
(наприклад, мультимедійних та хмарних технологій);
–активізація пізнавальної та самостійної діяльності здобувачів;
–мотивація для набуття студентами професійних вмінь та навичок.
Спираючись на теоретичні засади дослідження, а саме, на модель та
компоненти професійної комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх
слідчих, запропоновані М.І.Шерманом [38], виокремимо за своєю структурою
такі компоненти інформатичних компетентностей у майбутніх юристів.
Охаракетризуємо зазначені компоненти детальніше:
–змістовий: формування сучасних уявлень про процес інформатизації
суспільства в цілому, зокрема, в галузі права; усвідомлення сутності понять
інформаційні ресурси, (в праві - відомості, дані),
–«інформаційні ресурси», «інформаційні технології»; аналіз етапів
розвитку інформаційних технологій; рівень засвоєння теоретичних знань та
уміння характеризувати інформаційні процеси; організація збереження даних
на різних носіях;
–операційно-технологічний: розуміння принципів роботи комп’ютера,
принтера, модема, сканера; знання різновидів та класифікацій програмного
забезпечення; розуміння принципів роботи комп’ютерних мереж в цілому та,
зокрема, знання основних сервісів глобальної мережі Інтернет;
- інформаційно-технологічний:
засвоєння
теоретичних
знань
та
формування практичних навичок роботи з системами опрацювання різних
даних (для прикладу: текстовими, графічними, електронними таблицями);
розуміння принципів роботи інформаційних систем автоматизованого пошуку,
опрацювання даних (зокрема правових); розуміння сутності роботи правових
MONOGRAPH

73

ISBN 978-3-949059-38-4

The level of development of technology and technology in the XXI century ‘ 2021

Book 7. Part 3

інформаційних систем; практичні можливості пошуку, аналізу,
- збереження даних в правових базах даних; практичні навички та вміння
застосовувати одержані, зокрема правові, дані;
- особистісно-мотиваційний: сприяє адаптації майбутнього юриста у
професійний діяльності;
- забезпечує ціннісні орієнтації та мотиваційні аспекти для подальшої
роботи; визначає самооцінку та шляхи поліпшення (підвищення) досягнутих
результатів.
Необхідно зазначити, що існує проблема співвідношення таких понять, як
«компетентність» і «компетенція», і кожен дослідник їх трактує по-різному.
Причинами цього явища, на думку В. Бозаджиєва, є наступні: по-перше, ці
поняття в педагогічній науці є відносно новими, тому й спостерігається
різночитання в їх інтерпретації; по-друге, це пов’язано з особливостями
перекладу даних термінів з латинської, англійської та французької мов; третя
причина полягає в наявності цих же понять в різних областях науки й
суспільної практики.
Можна виділити два підходи до трактування даних понять:
- ці терміни розглядаються та вживаються в якості синонімів (І. Агапов, Л.
Болотов, В. Ледньов та ін.);
- вони розглядаються як різні поняття (І. Зимня, А. Хуторський, В.
Шадриков та ін.).
Дослідження підходів до визначення та розмежування термінів
«компетенція» та «компетентність» дозволяє стверджувати, що дані поняття
різні за своїм змістом.
Узагальнюючи розглянуті положення, можна зробити висновок, що
компетенція – це сукупність знань, умінь і навичок людини, необхідних для
його успішної діяльності в певній сфері, з урахуванням особистісного досвіду
індивіда. Поняття ж «компетентність» являє собою складне й багатозначне
визначення в сучасних наукових дослідженнях і включає в себе соціальнопедагогічні та соціально-психологічні характеристики, когнітивну, операційнотехнологічну, мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову складові.
Визначення поняття «компетентність» за С. Вишняковою дозволяє глибше
проникнути в його сутність, оскільки воно розширює склад компетентності,
включаючи в нього ще й професійно важливі якості особистості майбутнього
SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES фахівця. На
думку С. Вишнякової, «компетентність – це сукупність відповідності знань,
умінь і досвіду осіб певного соціально-професійного статусу реальному рівню
складності виконуваних ними завдань і розв’язуваних проблем».
Таким чином, на основі аналізу визначень, даних науковцями, можна
зробити висновок про те, що компетентність – це володіння певною
компетенцією, тобто знаннями й досвідом власної діяльності, що дозволяють
виносити судження та приймати рішення, готовність до здійснення професійної
діяльності.
Аналіз досліджень П. Беспалова, І. Панової, Т. Яковлевої дозволяє зробити
висновок про широту підходів до визначення поняття «інформаційноMONOGRAPH
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технологічна компетентність» і виявити розбіжності між ними. Це пов’язано з
тим, що більшість дослідників ставлять поняття «інформаційно-технологічна
компетентність» в один ряд з поняттями «комп’ютерна грамотність»,
«інформаційна
компетентність»,
«комп’ютерна
компетентність».
Інформаційно-технологічна компетентність багатоаспектна і являє собою
готовність майбутнього фахівця до вирішення професійних завдань засобами
інформаційних
технологій.
Інформаційно-технологічна
компетентність
передбачає вміння працювати з комп’ютерною технікою, використовувати
сучасне програмне забезпечення, призначене для вирішення професійних
завдань, здатність отримувати необхідну інформацію з використанням
мережевих технологій. Крім того, сучасний фахівець повинен володіти певними
особистими якостями, бути здатним до самоосвіти, щоб відповідати
актуальному рівню розвитку інформаційних технологій.
У процесі професійної діяльності юристам незалежно від їх спеціалізації
постійно доводиться працювати з великим обсягом інформації, що зберігається
на різних носіях, причому частка електронних джерел інформації зростає
щорічно. Крім цього, до їх роботи залучаються процеси, пов’язані зі
створенням, обробкою та зберіганням текстових документів, їх структурним і
графічним оформленням, систематизацією та статистичним аналізом правових
даних, SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES
пошуком нормативного матеріалу, інформаційним обміном по мережах,
включаючи електронну пошту. Тому важливою складовою моделі професійної
компетентності юриста є інформаційна компетентність, що включає в себе:
- компетентність в області інформаційних технологій, яка полягає у
використанні наданого багатого інструментарію не тільки для отримання
інформації та її обробки, але й для її подання в новій якості;
- компетентність в мережевих і комунікаційних технологіях, яка
характеризується не тільки оперативним отриманням інформації, але й умінням
організувати свою діяльність в якісно нових умовах, наприклад, створити
власну юридичну консультацію в мережі інтернет;
- аналітична компетентність, суть якої полягає в умінні на основі
інформаційних технологій отримувати, узагальнювати та аналізувати
професійно важливу інформацію [16, с. 72-75].
Серед ключових компетенцій, що становлять інформаційно-технологічну
компетентність юриста, можна вказати наступні:
- інформаційну (характеризується способами отримання, зберігання та
передачі інформації);
- проектувальну (характеризується способами визначення цілей, ресурсів,
дій для їх досягнення, термінів здійснення);
- оціночну (характеризується способами порівняння, класифікації,
абстрагування, прогнозування, систематизації, конкретизації інформації);
- комунікативну (характеризується способами передачі інформації та
залучення ресурсів інших людей для досягнення своїх цілей) [16, с. 72-75].
Розберемо докладніше основні структурні компоненти інформаційнотехнологічної компетентності майбутнього юриста.
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1. Мотиваційно-ціннісний компонент включає мотиви, цілі, бажання
юриста застосовувати ІТ у своїй професійній діяльності. До показників
сформованості мотиваційно-ціннісного компонента можна віднести потребу в
SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES вирішенні
професійних завдань за допомогою ІТ, бажання скористатися наявними
можливостями ІТ при роботі з великим обсягом інформації.
2. Когнітивно-операційний компонент містить знання та поняття, що
дозволяють ефективно використовувати ІТ у професійній діяльності.
Показниками сформованості когнітивно-операційного компонента служать
знання методів, прийомів і засобів, необхідних для застосування ІТ, розуміння
ролі та значення застосування ІТ у професійній діяльності, знання видів ІТ, їх
основних переваг та недоліків.
3. Рефлексивно-проектувальний компонент – це сукупність умінь,
необхідних для здійснення професійної діяльності з використанням ІТ. До
показників сформованості рефлексивно-проектувального компонента можна
віднести вміння застосовувати ІТ для отримання нового матеріалу, для
інформаційно-методичного забезпечення своєї діяльності.
ІТ-компетентність не може бути досягнута раз і назавжди. Постійний
розвиток інформаційних технологій і безперервно зростаючі труднощі у
вирішенні професійних завдань з їх використанням призводять до того, що
фахівець, який був компетентним у сфері ІТ два або три роки тому, може стати
некомпетентним в цій області в сьогоднішній ситуації інформаційнопрофесійної дійсності.
Вважаємо, що в період навчання в системі фахової освіти повинна
формуватися основа майбутньої професійної діяльності юриста. При цьому
необхідно не тільки сформувати професійну ІТ-компетентність, але й звернути
значну увагу на базову підготовку в галузі інформатики та ІТ (без неї не може
бути сформована інформаційно-технологічна компетентність).
Отже, підготовка майбутніх юристів у сфері ІТ в системі фахової
передвищої освіти повинна мати наступну структуру: базова підготовка (в
галузі інформатики), призначена для користувача підготовка (у сфері ІТ),
спеціальна підготовка (в галузі використання ІТ у професійній діяльності).
Такого роду SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES
підготовка передбачає поряд з традиційними методами навчання використання
електронних освітніх ресурсів (у тому числі мережевих), самостійне
опанування методик застосування інформаційних технологій у професійній
діяльності. У закладах фахової передвищої освіти підготовка майбутніх
юристів в області інформаційних технологій може стати більш ефективною за
умови орієнтації навчання як на практичну, так і на фундаментальну підготовку
в галузі права, інформатики та інформаційних технологій. Та формування
інформатичних компетентностей майбутніх юристів (правників) сприятиме
розвитку у них інформаційної культури в цілому.
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3.3. Формування інформаційної культури майбутніх правників
Перед системою вищої освіти, в сучасних умовах, крім формування
інформатичних компетентностей у здобувача вищої освіти закладів вищої
освіти є завдання формування інформаційної культури.
Інформаційна культура юриста розглядалася у наукових дослідженнях як
ступінь володіння ним належним обсягом інформації для забезпечення прав і
свобод громадян, вміння одержувати й ефективно реалізовувати її у правоохоронній діяльності згідно із Законом України "Про інформацію". Основними
компонентами інформаційної культури називалися деякі аспекти таких видів
культури: інтелектуальної, психологічної, професійної, моральної, педагогічної,
духовної, правової, логічної, технічної та ін. Уявляє інтерес, що сутність
інформаційної культури у даному випадку зводиться знову-таки до деяких
знань, вмінь та навичок, при цьому така складова процитованого визначення, як
"володіння належним обсягом інформації" уявляється нам скоріше недосяжною
метою: швидко змінювані суспільні процеси, щоденна поява нових джерел
інформації, у тому числі правової, обумовлює постійну недостатність обсягу
інформації, якою володіє будь-який фахівець, мова, на нашу думку, може йти
про рух до такого володіння, але ж ніяк про статичний результат. Крім того,
залишається незрозумілим, вказаний обсяг інформації має використовуватися
лише для забезпечення прав і свобод громадян. Що ж стосується включення до
структури інформаційної культури інших видів культур, то воно породжує
більше запитань, ніж відповідей: що таке логічна культура і чому вона не
входить до складу інтелектуальної, чому розмежовані моральна і духовна
культура, за якою ознакою відділити правову культуру юриста від професійної
тощо.
На теперішній час оволодіння сучасними методами роботи з даними, їх
опрацювання, аналіз та передавання неможливе без застосування знань у галузі
сучасних інформаційних технологій. Особливо це стосується юриспруденції, де
наявне опрацювання великих масивів даних для прийняття правильного
рішення на основі знань, вмінь та навичок, пов’язаних з використанням ІТ. Це
можливо лише за умови формування певного рівня інформаційної культури.
Проте, питання формування інформаційної культури здобувачів, зокрема,
майбутніх юристів, ще недостатньо висвітлені та потребують детального
осмислення і необхідно визначити основні напрями формування інформаційної
культури студентів, особливо юридичних спеціальностей.
Знання, отримані у процесі навчання, дають можливість майбутнім
юристам проявити себе в подальшому на професійній ниві.
У Женевській Декларації принципів у п. А (8) зазначено про те, що освіта,
знання, дані та зв'язок складають основу прогресу, розвитку й процвітання
суспільства, а також про необхідність застосування інформаційних технологій
на всіх рівнях освіти. Кожна людина повинна мати можливість оволодіти
необхідними знаннями й навичками для активного життя в інформаційному
суспільстві
До основних тенденцій розвитку інформаційного суспільства можна
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віднести те, що наразі інформаційні технології охоплюють всі сфери
життєдіяльності людини і вимагають постійного підвищення кваліфікації для
опрацювання, зберігання та використання цих знань. Але, у зв’язку з швидким
темпом розвитку ІТ, є ряд проблем, а саме:
- певні категорії людей не встигають за стрімким розвитком ІТ, і, як
результат, вони не можуть адаптуватися до сучасного інформаційного
середовища;
- не завжди можливий відбір достовірних даних, і, як наслідок, деякі
верстви населення дезорієнтуються в інформаційному просторі;
- з’являються зайві (або надлишкові) дані, які не завжди потрібні для
звичайного користувача.
Поняття «дані» мають центральне значення в контексті інформаційних
систем і технологій. Дані у суспільних відносинах виступають як складне
багатоаспектне явище: соціально-психологічне, науково-методологічне,
філософське, правове тощо. За допомогою інформаційних даних забезпечується
функціонування будь-яких соціальних систем: відносин між окремими людьми,
їх спільнотами (сім’я, товариство, колектив, суспільство, держава тощо) [39,
с.23].
У тлумачному словнику «дані – інформація, подана у вигляді, придатному
для опрацювання автоматичними засобами за можливої участі людини» [40, с.
80].
В законі України «Про телекомунікації» «дані - інформація у формі,
придатній для автоматизованого опрацювання її засобами обчислювальної
техніки»[41].
Культура поводження «зі знаннями та даними», як
зазначають В.Ю.
Мілітарьов та І.М. Яглом, необхідна кожній людині, та тлумачать це як
інформаційну культуру [42].
Після вступу до закладу вищої освіти у здобувача вищої освіти виникає
ряд проблем, пов’язаних з: 1) його підготовкою до сприйняття та опрацювання
великих обсягів даних; 2) сучасними засобами, методами опрацювання даних,
що використовуються у процесі навчання. Тому, у здобувачів потрібно
сформувати необхідні уміння й навички культури працювати з великими
масивами даних.
ІТ нерозривно пов’язані з культурою поведінки особистості.
За дослідженнями фахівців у 1919 році існувало 7 дефініцій «культура», у
1950 р. – 164, а на початку 70-х років – 250 [43, с. 92].
Термін «культура», у перекладі з латинської, означає турботу, спрямовану
на облагороджування та очищення життя людини чи суспільства [39, с.13].
У даному контексті, поняттям «культури» будемо вважати результати
свідомої діяльності людини в усіх сферах її життя.
В дослідженні Ю.С. Рамського, зазначено, що «поняття "інформаційна
культура" з’являється зі становленням інформаційного суспільства, основною
особливістю якого є переважання інформаційної діяльності в усіх сферах
суспільного виробництва, в мистецтві, бізнесі, освіті, і здійснення
інформаційної взаємодії на основі інформаційних і комунікаційних технологій;
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інформаційна культура як складова культури як такої є фундаментальним
виміром життя в постіндустріальному суспільстві» [44].
У сьогоденні існує велика кількість визначень інформаційної культури.
Зокрема Г.Г.Воробйов вважає, що інформаційна культура – це вміння
використовувати інформаційний підхід, аналізувати інформаційну обстановку
та робити інформаційні системи ефективними.
Зокрема, професор М.І. Жалдак вважає, що: інформаційна культура – це
досягнутий рівень організації інформаційно-комунікативних процесів, ступінь
задоволення потреб людей в інформаційному спілкуванні; рівень ефективності
створення, збирання, опрацювання, подання і використання даних, що
забезпечує цілісне бачення світу, його моделювання, передбачення результатів
рішення, що приймаються людиною [45].
На думку С.С. Сливки, «інформаційна культура – це ступінь володіння
належним обсягом інформаційних матеріалів для забезпечення прав і свобод
громадян, вміння отримувати й ефективно реалізувати ці відомості в
правоохоронній діяльності згідно з Законом України «Про інформацію»» [46,
с.16].
Такі вчені, як В. М. Богуш та О. Й. Куляниця вказують, що
«інформаційна культура – це рівень досягнутого в розвитку інформаційного
суспільства людей, а також характеристика інформаційної сфери
життєдіяльності людей, в якій можна відзначити ступінь досягнутого, кількість
і якість створеного, тенденції розвитку, ступінь прогнозування майбутнього»
[47, с.26].
В.Ю. Мілітарьов та І.М. Яглом зазначають, що «інформаційна культура сукупність знань про основні методи подання знань разом з умінням
застосовувати їх на практиці для розв’язування і постановки змістових задач»
[42, с. 103].
Отже, будемо вважати, що для забезпечення необхідного рівня
інформаційної культури майбутнього правника необхідні знання не тільки в
правовій сфері, а й у галузі сучасних інформаційних технологій. Зокрема,
сутність інформаційної культури майбутніх правників можна розглядати в
аспекті культури поведінки в сфері інформаційних відносин. На етапі навчання
курсу «Сучасні інформаційні технології» розвиток інформаційної культури
відбувається у процесі виконання: практичних завдань, індивідуальної
самостійної роботи та ін. Формування інформатичних компетентностей
сприятиме розвитку інформаційної культури.
Повсякденне впровадження ІТ в усі сфери народного господарства
створює нові умови та можливості для професійної роботи фахівців різних
напрямків.
Перешкодами у швидкому розвитку інформаційної культури майбутніх
правознавців є «недостатньо високий» загальноосвітній рівень студентів. Так,
більшість з них вважають, що «комп’ютеризація» і «інформатизація»
суспільства – це тотожні поняття. Але ці поняття мають суттєві відмінності.
У процесі комп’ютеризації суспільства основну увагу приділяють розвитку
та впровадженню технічної бази комп’ютерів, що забезпечують оперативне
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отримання результатів опрацювання даних та їх накопичення.
У процесі інформатизації суспільства, основну увагу приділяють
комплексу заходів, спрямованих на впровадження ІКТ у різні сфери
суспільного життя: економіку, право, соціальне управління, господарську
діяльність тощо.
Нині в Україні головним пріоритетом держави визначено прагнення
побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на
розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і
накопичувати інформацію та знання,мати до них вільний доступ, користуватися
і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою
реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та
підвищуючи якість життя.
Проте потрібно відмітити недостатній ступінь розбудови інформаційного
суспільства в Україні порівняно із світовими тенденціями.
Існують конкретні причини такого відставання:
–відсутня координація зусиль державного і приватного секторів економіки
з метою ефективного використання наявних ресурсів;
–неефективним є використання фінансових ресурсів, спрямованих на
інформатизацію;
–недостатній розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери;
–повільно відбувається створення інфраструктури для надання
інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет; недостатній рівень
комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, повільне впровадження
нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційнокомунікаційних технологій; низький рівень інформаційної представленості
України в Інтернет-просторі, і недостатня присутність україномовних
інформаційних ресурсів;
–недостатній рівень державної підтримки виробництва засобів
інформатизації, програмних засобів та впровадження ІТ, що не забезпечує всіх
потреб економіки і суспільного життя; та інші.
На жаль, існують проблеми у питанні захисту авторських прав на
комп’ютерні програми, тож для прискореного розвитку інформаційного
суспільства в Україні необхідні державні рішення, спрямовані на створення
національних інноваційних структур (центрів, технополісів і технопарків) з
розробки конкурентоспроможного програмного забезпечення.
Основними стратегічними цілями розвитку інформаційного суспільства
згідно чинного законодавства в Україні є:
–прискорення розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних
ІТ вусі сфери суспільного життя;
–забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення,
насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні всебічно
розвиненої особистості;
–розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція із
світовою інфраструктурою;
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–державна підтримка нових “електронних” секторів економіки (торгівлі,
надання фінансових і банківських послуг тощо);
–створення загальнодержавних інформаційних систем;
–збереження культурної спадщини України шляхом її електронного
документування;
–державна підтримка використання новітніх ІТ засобами масової
інформації;
–використання ІТ для вдосконалення державного управління, відносин між
державою і громадянами;
–захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності
інформації,
–захисту персональних даних, та мінімізації ризику “інформаційної
нерівності”;
–вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних відносин;
–покращення стану інформаційної безпеки в умовах використання новітніх
ІТ.
Варто зазначити, що сьогодні законодавча та нормативно-правова база
функціонування інформаційної сфери України потребує узагальнення та
систематизації національного інформаційного законодавства [1].
Таким чином, «інформатизація суспільства» є більш широким поняттям,
ніж «комп’ютеризація суспільства» і спрямована на прискорене отримання
даних для задоволення своїх потреб [47, с. 15].
На сучасному етапі розвитку суспільства, інформаційні технології суттєво
впливають на всі форми поведінки (спілкування, розваги, освіта та ін.), а як
наслідок, світогляд людини. Процес формування інформаційної культури слід
починати з дитинства. Якщо правильно розставити акценти у процесі
формування інформаційної культури дітей, то в подальшому, вже як
здобувачів, вони зможуть застосувати свої знання для розвитку розумових
здібностей, для правильного використання різних культурних цінностей, а як
результат стати конкурентоспроможними на ринку праці.
За умов доцільного і виваженого використання сучасних технологій,
інформаційна культура майбутніх юристів у галузі інформаційних технологій є
невід’ємною складовою професійної підготовки здобувачів.
У повсякденній практиці юридичних органів засоби технічних наук
(наприклад, інформатики) довгий час майже не використовувалися. На
сучасному етапі в усі сфери правової діяльності активно впроваджуються
інформаційні бази, автоматизовані системи, інформаційно-правові системи.
Так, діяльність будь-яких юридичних фірм, адвокатських об’єднань,
нотаріальних контор важко уявити без застосування інформаційних технологій.
Наприклад, інформаційний зміст діяльності органів внутрішніх справ
(ОВС) – це дані, що характеризують стан злочинності й громадського порядку,
умови зовнішнього середовища, а також результати діяльності галузевих служб
та підрозділів [48].
Основними засобами передавання та отримання даних в органах
внутрішніх справ є різноманітні види зв’язку (телефонний, телеграфний,
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факсимільний, радіозв’язок тощо). Підвищення ефективності системи
інформаційного забезпечення досягається завдяки покращенню її внутрішньої
організації на основі дотримання таких вимог, як безперервність і
систематичність отримання даних, вибору для неї оптимального рівня
збирання, накопичення й зберігання (тобто вибору в системі ОВС такого
ступеня, на якому накопичення даних буде найдоцільнішим та забезпечуватиме
найбільшу віддачу під час її експлуатації). Упровадження засобів на основі ІКТ
дає змогу автоматизувати інформаційні процеси, які обумовлюють зміст
оперативно-службової діяльності, що суттєво підвищує рівень адекватності,
об’єктивності й доступності даних [49, с.518].
Тому, на сьогоднішній день, інформаційна культура має високий
соціальний статус тому, що вона стосується кожного громадянина суспільства.
А уміння працювати з даними, а також використання ІТ є основою
інформаційної культури будь-якої особи.
Узагальнимо поняття інформаційної культури майбутніх правників.
До складових інформаційної культури належить:
–вміння вільно спілкуватися з колегами, викладачами в інформаційному
просторі;
–цільове використання даних та коректний доступ до відомостей в будьяких мережах та інформаційних системах;
–збирання та
систематизація правових даниху
визначених
інформаційно-правових систем;
–розв’язання правових задач з використанням засобів ІКТ;
–формування інформаційного світогляду для володіння навичками
розуміння різних поглядів та суджень;
–навчання новітніх
ІТ
протягом всього життя для підвищення
професійних навичок та самореалізації і самовдосконалення.
Результатом сформованості інформаційної культури майбутніх
правників буде: правильне та коректне оперування отриманими знаннями та
навичками; забезпечення доступу до законодавчих баз, нормативно- правових
систем, інформаційно-пошукових баз даних; можливість навчитися коректно
спілкуватися з майбутніми колегами, незважаючи на відстань та час.
Інформатичні компетентності, сформовані в процесі навчання сучасних
інформаційних технологій, надають можливість майбутнім правникам швидко
та професійно розв’язувати виробничі (правові) питання та підвищити свій
рівень інформаційної культури.
Сформованість інформаційної культури у майбутніх правників надає
можливість: вільного спілкування в інформаційному просторі; коректного
доступу та цільового використання даних, відомостей в будь-яких мережах та
інформаційних системах; систематизації правових даних в межах визначених
інформаційно-правових систем навчання; формування інформаційного
світогляду для володіння навичками розуміння різних поглядів та освоєння
новітніх технологій протягом всього життя для підвищення професійних
навиків та самореалізації чи самовдосконалення.
Отже, враховуючи новітні освітні тенденції в Європі та Україні,
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неможливо уявити сьогодні систему вищої освіти без використання сучасних
інформаційних технологій. Інформаційні технології постійно змінюються,
покращуються, полегшуючи роботу суб’єктів освітнього процесу, але при
цьому збільшуються масиви даних, які необхідні майбутнім фахівцям для
розвитку професійних компетентностей. У положенні Програми економічних
реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава» в розділі реформи системи освіти, однією з проблем в сфері освіти є
невідповідність якості освіти сучасним вимогам. Тому, необхідно
удосконалювати навчально-методичні засоби навчання для вирішення цієї
проблеми.
У ЗВО використовується досвід впровадження програм забезпечення
якості освіти, яка ґрунтується на рекомендаціях європейських інституцій. У
зв’язку з цим, методичне забезпечення дисципліни «Інформаційні технології у
юридичній діяльності» повинно орієнтуватися на рівень обізнаності здобувачів,
для подальшої успішної адаптації в професійній діяльності та розвитку
професійних компетентностей, зокрема інформатичних.
Тому з кожним днем юристи є дедалі більше технологічно залежними в
своїй повсякденній роботі, мобільні додатки для юристів, он-лайнконструктори договорів, аналітичні он-лайн-платформи, смарт-офіси
юридичних фірм – все це вже активно функціонує в правовому житті нашої
країни. що, в свою чергу, породжує необхідність досконалого вивчення
можливостей використання сучасних інформаційних технологій, що
застосовуються в юриспруденції.
Тому процес підготовки здобувачів юридичних факультетів у галузі ІТ у
вищому навчальному закладі потребує удосконалення шляхом:
–аналізу психолого-педагогічних особливостей здобувачів;
–розробки методик навчання дисциплін юридичного профілю на основі
застосування сучасних інформаційних технологій;
–створення комп’ютерних засобів для подання та перевірки рівня
засвоєння знань (навчального матеріалу);
–формування у майбутніх правників інформатичних компетентностей та
підвищення рівня інформаційної культури. [50]
Висновки
На основі проаналізованого матеріалу зробимо висновок що:
- підготовка майбутніх правників повинна здійснюватись на основі
компетентнісного підходу, що в свою чергу, змістить акцент з теоретичних
накопичених знань на формування в майбутніх фахівців спеціальності
- «Право» умінь та навичок практично використовувати інформаційнокомунікаційні технології у різних ситуаціях;
- формування інформатичних компетентностей майбутніми правниками та
дасть їм змогу на основі здобутої освіти у вищих навчальних закладах
здійснювати ефективну професійну діяльність, швидко адаптуватися до
стрімкого розвитку засобів сучасних ІКТ.
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На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури, вивчення досвіду та
практики підготовки майбутніх правників, з’ясовано, що:
- під компетентнісним підходом до організації навчального процесу вищої
школи розуміють дидактичний принцип, згідно з яким освітній процес
спрямований на формування компетентностей здобувачів;
- під компетентністю будемо розуміти комплекс знань, умінь, навичок,
досвіду застосування їх для здійснення діяльності, метою якої є досягнення
певних цілей, ставлення до процесу та результатів виконання цієї діяльності;
- під поняттям «інформатичні компетентності майбутніх правників»
розуміємо здатність застосовувати набуті знання, вміння та навички у галузі
інформатики та інформаційних технологій, що пов’язані з умінням надавати
можливість людині розв’язувати професійні задачі та вміти використовувати
ІКТ у повсякденному житті та для професійного розвитку.
Інформатичні компетентності за своєю структурою у майбутніх правників
складаються з таких компонентів: змістовий; операційно- технологічний;
інформаційно-технологічний; особистісно-мотиваційний.
На формування інформатичних компетентностей у майбутніх правників
вплинуть: поєднання традиційних та особистісно-орієнтованих методів
навчання; реалізація міжпредметних зв’язків; використання сучасних засобів
навчання; становлення інформаційної культури.
Отже, формування інформатичних компетентностей майбутніх юристівправників сприятиме розвитку у них інформаційної культури в цілому.
Сформованість інформаційної культури у майбутніх правників надає
можливість: вільного спілкування в інформаційному просторі; коректного
доступу та цільового використання даних, відомостей в будь-яких мережах та
інформаційних системах; систематизації правових даних в межах визначених
інформаційно-правових систем навчання; формування інформаційного
світогляду для володіння навичками розуміння різних поглядів та освоєння
новітніх технологій протягом всього життя для підвищення професійних
навиків
та
самореалізації
чи
самовдосконалення.
Використання
компетентнісного підходу надає можливість сформувати в майбутніх правників
навички професійної діяльності.
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KAPITEL 4 / CHAPTER 4
AUTONOMOUS ROBOTIC PLATFORMS

АВТОНОМНЫЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ПЛАТФОРМЫ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-035

Introduction
Robotics is rapidly developing the present days. There exist a variety of
companies dealing with robots designing; the latter are being applied in
manufacturing affecting the quality of goods production, cutover time due to no
human factor. Mobile robotics is being highly developed these days. Mobile robots
are becoming increasingly popular, expanding their application scopes due to the size
matter and variety of tasks they perform. Unmanned aerial vehicles, various wheeled
or tracked platform robots, as well as walking and swimming robots – are the
primitive examples of the already existing mobile robots. Each has specific structure
characteristics and is applied in certain conditions. These types of robotics are much
more popular as they are not linked with any certain place or manufacturing. The
main task of mobile robots lies in performing various tasks in conditions where a
human being involvement is impossible, there is no threat to his/her life and the
places are difficult to be reached. They are used for quarry research, ventilation shafts
inspection, pipelines inspection and etc. The specificities of these robots application
require their structural and mechanic improvements. In order to optimize the robots’
passability along uneven, rocky surfaces, or in case of any other insignificant barriers
on the way, it is worth paying attention to walking robots having feet to be able to
move. This idea originates from the living beings observation.
Bionics is a separate branch of robotics using the mechanisms of living beings
movement in robotics. This idea emerged because of the robots’ need to "adapt" to
constantly changing environmental conditions. Thus, there appeared a need to
develop senses, similar to human or other living beings, such as the ability to hear,
see, and touch. Researchers have addressed to nature with the aim of finding a
solution to the problem of machine adaptation and learning. Applying models of
complex biological systems to the field of computers, they generate a new type of
adaptive software and hardware. Today, there are a few leading companies
developing bionic robots and flexible grips taking after the living beings and letting
them grab an object of any shape. This area is quite promising and there exist an
obvious need to design and investigate the walking mobile platform and other bionic
systems.
The analysis of the recent research and publications the author is referring to.
These days there exist a number of constructive and programming solutions for
different types of walking robots. The field of bionic robotics is quite popular, and
companies such as Festo Robotics and Boston Dynamics are world-renowned
developers. Also, active development in this area is possible due to the scientists
performance from all over the globe. Below, the scientists’ works from Craiova
University (Romania), Worcester Polytechnic Institute (USA), University of Cassino
and Southern Lazio (Italy), National Ocean University of Taiwan, as well as Korea,
Indonesia and other countries actively developing in mobile robotics field.
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Hexapod robot of 6 limbs is described in the article. Some design aspects and
robot limbs efficiency are introduced. The basic issues considered in this paper are
related to CAD model with some basic design parameters, the working area analysis
obtained for the leg, kinematic leg models and dynamic leg model with simulations
performed in Matlab and SimMechanics. This article also presents modelling of the
limb tip trajectory and errors measurement between the desired and actual trajectories
of the limb tip.
The article [2] presents a scaled hexapod robot appointed for servicing, repairing
and exploitation in remote, hard-to-get, irregular and dangerous setting.
Stability and working area of SHeRo The analysis of is presented. An analytical
solution of the lateral stable workspace SHeRo together with the metric for
comparison of the stable workspace between different configurations of robots is
derived. A simulated demonstration and two physical experimental demonstrations
are presented, implementing the advantage of scalability introduction into the robot
design together with working space improvement and the scalable hexapod robot
flexibility.
The current level of sophisticated performance level of sig-limbed walking
robots is reviewed in the article [3], addressing to both early design solutions and the
latest discoveries. Extreme attention is paid to the main design matters and limits
affecting the technical relevance and exploitation characteristics. In particular, the
suggested design procedure considers main features such as mechanic construction
and limbs configuration, driving and moving systems, useful load, moving conditions
and the walking. Thematic investigation is described in order to dispose efficacy and
relevance of the suggested design procedure.
A variety of ways to control hexapod-robot are suggested in works [4 - 6] and
also the analysis of robot’s walking algorithm is introduced. An example of a fuzzy
neural network and a Kalman filter to control hexapod robot is provided. A
stabilization algorithm with the applied close-loop control system including an
inertial measuring unit as a feedback sensor is delivered. Control system is applied to
calculate the engine angles in order to achieve stability on the inclined surface.
The article [7] also contains description of simulation, ways of its design and
development, in order to simulate the robot control by means of ROS (robots
operation system) and Gazebo and, also, to estimate the calculation mistakes of the
unmanned aerial device trajectory.
Under the conditions of small-volume flexible production, small autonomous
transport systems are in the wide demand. They give the possibility of monitoring or
transporting small parts in trays or carriages in limited workspace. The popular
techniques for navigation use magnetic and colored tapes, light reflective tapes with
laser scanning, radio spots, computer vision system and systems with inertial
adjustment of motion. Some important works in this field devoted to use special
techniques of autonomous navigation.
Today, the development of new information and measurement weapon
stabilization complexes of its sensitive elements is performed by scientists of
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
Zhytomyr Polytechnic State University in cooperation with the public joint-stock
MONOGRAPH

86

ISBN 978-3-949059-38-4

The level of development of technology and technology in the XXI century ‘ 2021

Book 7. Part 3

company “Scientific and Production Association “Kyiv Automation Plant”.
Therefore, the relevant scientific and technical issue today is to improve the
accuracy of the weapon stabilization complex.
4.1. Automated mechatronic robot-hexapod system: characteristics
investigation.
Spider robot or hexapod is a bionic mobile platform applying its 6 limbs in order
to move and imitating a spider in its manners and appearance. Its advantages are high
passability on uneven surfaces in comparison with the wheel surfaces and out-of-theway places. The robot has 6 mobile segments (MS) “limbs”. Three MS is enough to
ensure movement. In case up to three MS are damaged or refuse working, hexapod
continues functioning. The detailed investigation of the issue is found in the articles
dedicated to walking platforms [1-3].
The central part of robot hexapod body, as the real spider, is the thorax, or base,
consisting of two flat parts, connected to each other. Mobile segments (limbs) of the
robot are attached to its base by means of special holes in the top and bottom parts of
the base, and special fixtures on the very segments. Every mobile segment like that
consists of a few parts ensuring high possibilities to manipulate the robot. The
segments movement is provided by servodrives. In general, a mobile segment
contains three servodrives where two of them are moving vertically and in such a
way they ensure the segment lifting and one segment moving horizontally, making
the robot move back and forth.

Fig. 1. - Robot-hexapod general view
The MR movement control task belongs to the group of transport tasks. Its
solution lies in planning the robot movement taking into account the information
coming from the sensors, which in their turn ensure general feedback, providing
information on various setting parameters. In this robot implementation, an ultrasonic
distance sensor is applied to determine the obstacle before the robot. Due to the
structure peculiarities and the movement method, additional sensors installation to
detect obstacles to the left and right of the robot has appeared to be pointless, or
requires additional secondary structures, or changes in the robot design. A camera is
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also used to obtain information about the external setting where there is robotic
platform. The ability to analyze the camera image, highlight objects contours will
significantly improve the robot orientation in space and improve its manipulation.
In general, the internal structure of the robot is as follows: PC is connected to
Raspberry pi 3b by the ssh protocol, used for data exchange, remote control. The
camera module is connected to Raspberry pi 3b by a loop to CSI serial bus interface,
streaming video. Arduino Mega 2560 and Raspberry pi 3b interact with each other
through a serial port (for data transfer to Arduino). The serial port main function is to
send data in a sequential bit-by-bit chain. Raspberry pi 3b receives pre-specified
commands corresponding to the specific robomovements. Arduino Mega 2560
controller receives data and works out all the programmatically set angular positions
of the segments. Thus, the software structure and the actual robot movement are
provided. The robot hexapod control is discussed in the sources.
Objects and systems remote control is ensured in distance through data
transmission through connection channels to exercise the performance mechanisms.
A control desk, depicted on Fig. 2, has been developed to ensure hexapod remote
control.

Fig. 2. - Hexapod-robot remote control desk
When you enter the symbol "w, s", the spider will move forward until the user
gives another command by means of remote control device. It woks the same for
other commands, except for left and right turns. Also, when moving forward and if
there is any obstacle detected by an ultrasonic sensor, the hexapod movement will be
stopped.
When you enter one of the symbols "a" or "d", the spider will turn left or right
by 90 degrees, stop and wait for the next command.
Algorithms for the hexapod movements have been developed based on ant
movements. The matter is that the ant movements are arranged quite primitively: all
its actions are reduced to elementary operations. Unique methods have been
elaborated to comfortably lift the hexapod's limbs. Owing to these methods, it is
possible to simultaneously control two or three limbs of the hexapod, simplifying the
motion algorithms writing.
The limbs are divided into two groups 034 and 125 forming a triangle. When
moving, one group of limbs 034 rises when the second group 125 remains a support
on the surface and pushes the spider’s body forward. The first group 034 takes a step
forward in the air and lowers its limbs to the ground, and the second group of limbs
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125 rises into the air. The first three limbs 034 step forward and the second three 125
lowers the limbs and puts them in the starting position. This is how the walking
algorithm is carried out.

Fig. 3. - The robot movement algorithm diagramming
Also, at the time of installation development and testing, an important step is its
preliminary analysis and modelling. The simulation software is based on a real
phenomenon modelling process using a set of mathematical formulas. Essentially, it
is a program allowing the user to observe the operation using a simulator with no
operation performance. Simulation software is widely used for equipment design, as
well as at installations development stage, so that the final product is as close as
possible to the design specifications involving no expensive process modifications.
Real-time simulation software is often used in games, being also important in
manufacturing industry.
Since the installation may fail during testing and threaten human life or health,
as it may happen to pilots, nuclear power plant operators or chemical plant operators,
and also may cause significant material damage, the simulation of these processes is
really important in troubleshooting problems at the development stage. The very
simulation process is possible due to the fact that the layout of the actual control
panel is connected to the physical reaction modelling in real time, providing valuable
training experience with no fear of a catastrophic outcome.
Advanced computer programs can imitate the behavior of electrical systems,
weather conditions, electronic circuits, chemical reactions, mechatronics, heat pumps,
feedback control systems, atomic reactions, and even complex biological processes.
Theoretically, any phenomenon reduced to mathematical data and equations can be
simulated on a computer. Modelling can be difficult because most natural phenomena
are affected by an almost infinite number of influences. One of the developing utility
models methods is to determine important factors affecting the modelling goals.
Beside the simulating processes to see the way they behave in different
conditions, modelling is also used to test new theories. The developed cause-to-effect
theory let the theorist encode links in the form of a computer program. If the program
behaves the same as the actual process, it is highly probably that the suggested links
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are correct.
In order to work with robotic systems it takes significant amount of time to
develop software in embedded systems for the robot, as well as for the equipment.
Skills in mechanical engineering, electronics and embedded programming are
required for this. Typically, the designed programs would look more like embedded
programs being more similar to electronics than robotics, as the significant reuse of
programs is performed, because of their being closely linked to the basic equipment.
The main idea of the robotics OS is to avoid rewriting the same programs and to
suggest the standard functions use, performing hardware abstraction.
ROS (Robot Operating System) is a robot programming framework, providing
functionality for distributed work.
ROS provides standard operating system services, such as: hardware abstraction,
low-level device control, implementation of frequently used functions, inter-process
messaging and packet management. ROS is based on a graph architecture where data
processing takes place in nodes receiving and transmitting messages to each other.
The library focuses on Unix-like systems (Ubuntu Linux is included in the list of
“supported”, while other options, such as Fedora and Mac OS X, are considered
“experimental”).
Owing to a wide range of ROS capabilities, it is possible to simulate robot
control and its movement thanks to separate tools.
4.2. Autonomous navigation system with small four-wheel drive platform [8].
The aim of this study is to implement an autonomous navigation system based
on computer vision and ultrasonic sensor that are placed on a small four-wheel drive
(4WD) platform as a prototype of AGV. The tasks considered in this paper include
electric circuit design and control implementation taking into account raw data
filtering along the path. Solving them will let proposed small 4WD platform
autonomously navigate along a defined route with the future ability to detect the
obstacles. In our study we define the following assumptions: 1. the workspace is a
closed facility area; 2. navigation task includes preliminary determined location,
geometric parameters of technological equipment and the artificial lighting scheme of
the workspace.
All sensors are installed directly on the 4WD platform to ensure high mobility
and reliability of autonomous navigation within the closed workspace. The main
navigation task is to provide unhindered movement in the forward direction. For
leading lines and objects detection, the computer vision system includes 1080p high
resolution monocular CMOS camera with a 160° viewing angle and a variable focal
length based on the chip OV5647. The data from 3-axis accelerometer and gyroscope
of the MPU-6050 module are used to get a stabilized video stream and to hold the
camera in a horizontal position. To avoid collisions in unpredictable situations such
as incorrect objects recognition of the workspace, the wheeled platform has an
additional ultrasonic distance sensor HC-SR04, which has no "blind zones" in the
front plane with a measuring range from 0 to 150 cm and with an accuracy of 0.3 cm.
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Estimation of the workspace, due to the dynamic characteristics of the wheeled
platform and surrounding objects, requires the rapid processing of video data
received from the camera. A single-board computer Raspberry Pi 3 provides enough
computational power for processing video stream and to control engines and servos.
Raspberry Pi 3 implements standard interfaces for wire and wireless communication
for remote control, and also supports high-level programming languages. To provide
maneuverability, the mobile platform uses a classic steering system. Taking into
account small dimensions and model weight, a small SG90 servo actuators are used
for steering the platform, providing a sufficient starting torque of 2 g/cm. To achieve
required dynamical characteristics of the platform authors used DC motor HRK370SH, which provides a torque of 79.6 gr/cm at a starting current up to 28 A. As a
driver we selected VNH2SP30 which generates power signals to the drive system.
Alignment of sensors and elements of the control system is made with taking into
account the minimum length of wires connections and the usability to work with
charging and programming interfaces. Creating a control system prototype for further
scaling to a physical AGV needs to take into account the type of wheelbase of the
real system. Therefore, wheelbase was chosen from ready-made solution, which
provides similar adhesion to the surface and the area for the placement of the control,
actuators, sensors and auxiliary elements. An independent cushioned suspension
gives ability to reduce the vibrations that affect camera and MPU to the acceptable
level. The rigid frame, was designed in КОМПАС-3D and SolidWorks and finally
PLA printed, has good weight balance thanks to effective arrangement of the
functional elements and battery pack. The communication and structural possibilities
to plug in and fast modification of sensors, power and control units in 4WD platform
design was taking into account as well.
The final design of the assembled control unit is shown on Figure 4.

Fig. 4. - The general view of control unit with the placed components.
The electrical circuit uses TWI to connect Arduino Nano and MPU-6050 to
Raspberry Pi 3. Driver VNH2SP30 connection to Arduino Nano uses standard PWM
driver control. Arduino Nano gets power supply through the USB port.
The electrical scheme of connecting the control unit to the drive mechanisms of
the wheelbase and sensors is shown on Figure 5.
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Fig. 5. - The electrical scheme of control units and peripheries connections.
The scheme has following items: Raspberry Pi 3 single-board computer (1);
Arduino Nano to control driver and ultrasonic sensor (2); VNH2SP30 driver for the
main engine (3); HC-SR04 ultrasonic sensor (4); Raspberry PI OV5647 camera (5);
MPU-6050 module with 3-axis accelerometer and gyroscope (6); SG90 servomotor
of the steering axle (7); HRK-370SH electric motor of the main movement (8);
Raspberry Pi 3 power button (9); HRK-370SH power supply button for the electric
motor (10); battery 5V, 8800 mAh for power supply of electronic circuits (11);
Battery 7.2V, 1500 mAh for main power supply (12).
Control implementation. For safe motion stop of the 4WD platform, the control
system implements the braking mode by calculating of the speed variation which is
inversely proportional to the residual distance to the obstacles. The proportional (P)
control implements the rigid gear of a controlled value through feedback over
distance, determined by the following equation:

µ = K p ⋅ ∆U s

,
(1)
where μ – is the influence of the regulator on the end-effector (EF) by actuator;
∆U s – is the error signal from the comparison element (CE).
The transfer coefficient K p is numerically equal to EF offset when the output
value is changed to the unit of measurement. To calculate the P-gain for 8-bit PWM,
the control signal range varies from 0 to 255. To overcome the dead zone determined
by the forces of dry friction in the wheelbase and transmission, the range of PWM
control signals is experimentally defined and narrowed to an interval of 130 to 255.
After the physical experiment, safety zone that guarantees obstacles avoiding by
taking into account the massive inertia characteristics of the current platform was
determined at the distance of 150 cm. The braking system is calibrated to this level as
a reference point to start braking process. Parameter estimation of braking process
that is given to the driver is shown below:
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1. To set the braking system reference point we subtract the current distance to
the obstacle archived by the ultrasonic sensor from safely distance:
Ddist = 150 − Ddeadzone ,
(2)
D
where dist – the measured distance to the obstacle in the sensor measurement
system; Ddeadzone – sensitivity sensor threshold corrected to the safety shift of platform.
2. The driver PWM parameter calculated as:
Ppwm = 255 − (255 ⋅ (Ddist / 150))
,
(3)
Ppwm
– is the calculated value of the PWM parameter for main actuator
where
power control.
The need to simplify the information contained in the video stream from the
high-resolution camera requires filtering. The Open Computer Vision Library
(OpenCV) has an application level program interface (API), compatible with highlevel programming language and provides interoperability for the implementation of
computer vision system. The camera's maximum resolution is 2592 × 1944 pixels.
For 2 lines navigation task with stripes wider than 5 cm, the experimentally estimated
low threshold of image area is 800x600 pixels to operate. Image processing and
filtering takes place at several stages. The recognition technique begins from
preliminary processing for better markers color detection and vectorization of the
input image for mathematical calculations. The camera calibration needs manual
tuning at the beginning in order to be able to take into account non-uniform light and
color temperature. The color transformation converts blue-green-red color scheme
(BGR) to hue-saturation values (HSV) to create the appropriate binary mask for
target color of leading lines. Implementation of the Hough transformation [15] helps
to combine the lines to polygons formation.
The next step is to reconstruct the conditions of real workspace to analyze the
efficiency of library techniques and navigation parameters. The non-uniform light
leads to deviation of contrast of the images, there are false lines for the matching of
floor plates. The glare of light prevents interference in leading lines detection, the
marking lines have a wavy shape and a heterogeneous structure. After the initial
processing and filtering of the source video, the procedure generates an array of
coordinate pairs of two points (x1, y1, x2, y2) of the recognized polygonal segments
of lines. To determine the actual lines, there is a pixel analysis of the fragments of the
polygon lines. Each leading line is split to pixels by searching the line neighboring
points coordinates. Using Python language [14], the pixel to line normalization is
performed using eachPixelOfLine function. The pixel cropping function of the line is
implemented with the use of the yield generator. This function provides more
efficient use of memory through the processing of one line in one pass and increases
the productivity of the analysis. After obtaining the points coordinates, the nearest
points to the center of the lines can be found by using the get TheNearestLine
function. The points coordinate values in the processing are not constant and Kalman
filter [12, 14] helps to average them.
To navigate the 4WD platform, we need to find a horizontal center between the
lines, which will be the reference for the adopted steering control. The center
estimation is based on the following equation:
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PC = (PL − PR / 2 )+ PL ,

(4)
where
– the calculated horizontal center between the recognized lines;
–
the nearest left point; PR – the nearest right point.
The information about difference between the horizontal center between lines
and physical camera orientation relative to the wheels helps to orient the platform on
the track, using the PID-control to steer.
The general algorithm of the 4WD platform control system is shown on Figure
6.
PC

PL

Begin

Steering/speed
control

Rasp/Arduino
initialization
No

Speed P control

Access to
video stm

No

Yes
Frame preprocessing

Yes
Reduce speed

Guide line detection
Filtering nearest lines
and centre point estim
Averaging by Kalman
filter
Steering PID control
calculating
No

Access to
Arduino

Obstacle
in range

No

Obstacle
critical

Yes
Emergency braking,
halt
No

Movement
complete
Yes

Yes
Interface data
transferring

End

Fig. 6. - The general algorithm of the 4WD platform control system.
After initializing Raspberry PI 3 and Arduino (downloading the created
program, importing libraries, defining global variables) the boards verify access to
the video stream. Each frame in iteration cycle is undergoing preprocessing. The
image is transformed into colorless format for a more efficient procedure of locating
leading lines and using openCV library. To achieve the reference point for steering
axis the procedure detects center point of tracking path. After implementation of
procedures for finding the closest lines the Kalman filter helps to average the central
points coordinates. On the next step executes gathering of the actual data for steering,
the program checks access Arduino Nano serial interface and transmits the data.
During data transition, the terminal activates Arduino Nano that controls driver and
ultrasonic sensor connections. To work with peripherals the board initiates the base
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configuration, variables and libraries. The program calculates the wheel angle and
applies it to the driver of steering servomotor. An emergency brake system based on
an ultrasonic sensor is triggered if the distance to the obstacle is less than 30 cm. In
this case, the 4WD platform does not move until the obstacle is present. If the
distance to the obstacle is in the range of 30 to 150 cm, the speed of the wheeled
platform varies in proportion to this distance by P-control.
The 4WD platform navigation software was developed using ST programming
language Python3 (for Raspberry PI) and C (for Arduino Nano). Software for
Raspberry Pi was developed in JetBrains PyCharm IDE. Searching the artificial
leading lines is procedural, with a call to external events. Arduino IDE environment
uses procedure submissions with objects’ environment model and abstract variables
to work with system control like direction, speed, steering angle and brake.
4.3. Information and measurement system of weapon stabilization parameters
based on precision piezoelectric sensitive element [14].
One of the trends in the development of modern combat vehicles fire control
systems is the development of a more effective weapon stabilizer with high precision
parameters contributing to the increase of the military combat vehicle power and the
survivability of the “crew-machine” system. In this regard, the analysis of the
development of modern weapons stabilizers is an urgent task.
Relating to this, the analysis of the contemporary weapon stabilizers
development is a relevant issue. Technically, the stabilizer is a set of sensors and a
computing complex connected to the gun drive. Based on the sensor performance, the
parameters of the platform displacement are determined and the gun actuator is
provided with control commands compensating the deviation.
In the article, an automatic control system is considered as a system of
stabilization ensuring the maintenance of certain angular tower orientation in relation
to the coordinate system the axes of which in a certain way are oriented in space. This
coordinate system is a reference one. Depending on the specific task, this may be, for
example, an inertial coordinate system or a system the axes of which are directed
vertically to the moving object.
The oscillations of the mobile military equipment hull are random and never
stop during its movement. The amplitudes of the angular oscillations have quite high
frequencies. This leads to significant movement of the target mark relative to the
target and does not allow the gun pointer to hold it even with the most advanced
actuators.
The oscillations in the longitudinal plane changing the angle of the gun
elevation, and angular oscillations in the horizontal plane, changing the angle of
horizontal guidance, have the greatest influence on the firing accuracy. They lead to
considerable dispersion of shells and bullets.
Transverse angular oscillations causing the gun to tilt have less impact, but grow
with the firing distance.
First and foremost, these factors cause the raise in pointing errors, increasing by
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10–30 times when firing from the move compared to the stationary fire.
The classical stabilization system consists of a stabilizing platform of the
sensitive element (or block of sensitive elements), defining the absolute angle of
platform α rotation, the sensing element output signal amplifier, engines and
tachometers.
The block diagram of the classical indirect stabilization system is presented in
[8-9] and is shown in Fig. 7, where SE is a sensitive element; A – amplifier; E –
engine; R – reducer; P is a stable platform; W1(p) and W2(p) are the transfer functions
of the amplifier units together with the correction means; X(p) is the transfer function
of the signal chain by the angle derivatives of the platform rotation α2 with respect to
the oscillating object

; K(p) is the transfer function of the signal chain by the

oscillation angle derivatives θ,

.

Fig. 7. - Block diagram of the weapon indirect stabilization.
In [15] an example of a stabilization system that is recommended to be used as a
part of aviation gravimetric systems is highlighted. In this system, the horizontal
stabilized platform (GSP) has two linear accelerometers and actuators represented by
special engines.
The stabilization system functions in the following way: the output signals of the
linear accelerometers fy, fx installed on a GSP oriented in a geographical coordinate
system, the sensitivity axes, respectively forwarded to north and east, will have the
form [16]:
(5)
(6)
where Q, ν are the angles between the normals to the ellipsoid and geoid
respectively in the meridional cross section and in the cross-sectional plane
perpendicular to the meridian plane;
ϕ, ϕс – respective geographical and geocentric latitude;
χ – deviation from the vertical;
λ is the longitude;
g is the acceleration;
r is the radius of the location;
is the Earth rotation speed.
The received signals are directed to the onboard computer where the control
signal is emerging, then coming to the engines that further adjust the GSP to zero.
If the GSP is set exactly in the vertical position, the horizontal components of
the gravity acceleration are equal to zero. Considering that Qg = – vg = 0, the
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components the onboard computer will compensate are the following:

(7)
(8)
Neglecting the components of the second order and taking the deviation from
the vertical equal to zero, there we have:
(9)
(10)
-1
If case each of the signals fy and fx is multiplied by r , integrated and multiplied
. The
by (-1), then at the output of the corresponding channels we get and
signal will be used to control the GSP with respect to the x axis facing north, and
– to control the y axis facing east.
the signal
Nowadays, the investigation of piezoelectric sensitive elements accuracy
improvement is advanced. The new precision piezoelectric sensing element being
more accurate than the already existing has been developed by the article authors.
The measurement accuracy improvement is possible due to use of the dualchannel method. The method is explained by the drawing, depicting a structural
diagram of a piezoelectric sensitive element (Fig. 8).

Fig. 8. Block diagram of the two-channel piezoelectric sensitive element
The sensitive element 1 is made up of two channels, with the each one having a
piezoelectric element. The piezoelectric elements of both channels are identical and
are represented by piezo-plates and inertia mass, fixed on top of each other. The
piezoelectric element 3 of one channel the piezo-plates of which are placed
downwards, and the piezoelectric element 4 of the other channel, the piezo-plates of
which are located upwards. The piezo-plates outputs of both channels are connected
to the inputs of the adder 5, the output of which is connected to the input of the output
signal calculation device 2.
The piezoelectric elements of both channels are affected by acceleration g,
vertical acceleration
and instrumental errors resulted in the effects of residual
non-identity of the same piezoelectric and mass structures, the influence of
temperature changes, humidity and ambient pressure. If all these effects are exposed
on the Oz axis of the new sensitive element considering that the piezoelement 3 of
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one channel compresses and the piezoelement 4 of the other channel stretches, we
obtain [1]:
,
,
where u1 – the output electric signal of one piezoelement channel; u2 is the
output electric signal of the other piezoelement channel; m is the inertia mass weight
in each of the channel; k is the piezoelectric constant.
The output electric signals u1 and u2 of both piezo-plates channels are summed up
in the adder 5:
(11)
where is output adder 5 signal.
The output adder 5 signal is fed to the output calculating device where it is
calculated over a certain period of time. In the result, we obtain the output signal of
the output signal calculation device of the sensitive element, containing the double
valid signal. It completely has no such measurement errors caused by the effects of
vertical acceleration and instrumental errors.
In [15], a mathematical model of a three-coordinate sensitive element of the
weapon stabilization information-measuring system is presented. Software for its
performance modeling under the influence of external perturbations is developed
(Fig. 9).

Fig. 9. – Interface of the program for developing the sensitive element
performance under the influence of the external perturbations.
Graphs of the PG output signal change for different perturbation frequency ω,
the damping coefficient ξ and the amplitudes of vibrational acceleration perturbation
are obtained. In the result of the performed digital simulation analysis, it is
established that:
– when the disturbance frequency is equal to the natural frequency of the
sensitive element, the main resonance happens disappearing at ξ = 0.705;
– at perturbation frequencies less than the natural frequency of the sensitive
element, the output signal is not distorted (subharmonic oscillations are established);
– at perturbation frequencies higher than the natural frequency of the sensitive
element and ξ ≤ 0,45 the output signal is distorted (runout happens), that is why it is
to the point to increase ξ.
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4.4. An automated system to monitor available harmful and explosive gases by
means of mini unmanned aerial vehicles.
Interest in unmanned aerial vehicles, shortly speaking - drones, keeps growing
due to a large variety of human activity areas. UAV is a mobile, autonomous device,
being a type of flying robots able to transfer partial or complete control to a human
and programmed to perform certain tasks, such as: surveillance, remote sensing,
cartography, search and rescue, etc.
One of the most promising areas of civilian use of unmanned aerial vehicles is
the gas leaks monitoring, as air quality directly affects human health and life quality.
This leads to a large number of studies in this area divided into indoor and outdoor air
quality monitoring. Among them, indoor air quality monitoring is currently a less
studied area.
The basic architecture of the UAV [108] (Figure 2.1) consists of: (1) frame; (2)
brushless motors; (3) electronic speed control modules (ESC, Ukr .: ЕКШ); (iv)
control board; (v) the inertial navigation system, and (vi) the receive and transmit
module. Brushless motors provide the mechanical energy needed to rotate the screws.
Engine rotation is regulated by ECS for each engine; The ECG is controlled by a
pulse modulation signal (PWM).

Fig. 10. - Basic UAV architecture
With the changes in the operating cycle value, it is possible to increase and to
decrease the angular velocity of the screw. Thus, the drone performs movements on
heeling, roll, pitch and traction angles, moving along the longitudinal and horizontal
axes. To increase the flight stability, the UAV is equipped with an INS consisting of a
3-axis accelerometer, a 3-axis gyroscope and a 3-axis magnetometer to measure
accelerations, angular velocities and magnetic values. Having received measurements
from INS, it is possible to estimate 3-axis measurements of Euler's angles. These
angles are used to control the aerial vehicle orientation during flight. Drone
orientation measurements are based on the acceleration values and magnetic field
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being significantly affected by noise. For this reason, data merging algorithms, taking
into account the angular velocities values, provided by the gyroscope, are used to
reduce the effect of noise on orientation measurements. An example of data merging
algorithms is the extended Kalman filter (EKF). These algorithms are
computationally intensive, so they can be difficult to perform on the control board.
For this reason, inertial measurement modules (IUMs) with built-in processors to
perform data merging algorithms are a good solution. VectorNAV's VN-100 SMD is
a high-performance IBM and Basic Orientation and Course System including a 32-bit
microprocessor for real-time orientation measurements, using the EKF algorithm.
These intelligent sensors were used in [17] as measuring systems to control the
drones orientation.
The developed UAV consists of four main components as follows: the frame,
motors, electronic speed controllers and battery. The frame is based on DJI F450
Flamewheel, is made of PA6 + 30GF nylon 6/6 and reinforced with fiberglass,
providing strength and durability. A high-strength PCB board was a part of the device
design to provide a centralized electricity distribution. Motors used are of 980 kV and
the maximum current of 17.2 under static load. With a voltage of 11.1 volts supplied
by the battery, the engines can provide 960 g of thrust at maximum engine speed.
Electronic 25A speed controllers will provide sufficient power and current for the
motors, maintaining an acceptable buffer between the actual current motors
consumption and the maximum current by ECG. The power supply of the UAV
components is a lithium-polymer (LiPo) battery, emitting a voltage of 11.1 V.
In [18] sensors overview for drone navigation is given. The payload of a UAV
can be divided into two parts: 1) the Global Navigation Satellite System (GNSS),
allowing
navigation, and (2) the measurement system used to perform the tasks.
The basic GNSS consists of the Global Positioning System (GPS) and the Inertial
Navigation System. In [18], using inertial sensors, GPS and video system, the authors
propose a technique to assess the UAV position and orientation. The information
provided by the camera is integrated with the classical data obtained from the INM,
using a data merging algorithm (linearized Kalman filter). This method can be used
when the GPS signal is not available, during tunnel missions or for internal
navigation. Navigation systems can be classified on the basis of indoor and outdoor
environments.
UAVs for external navigation are equipped with INS and GPS. Using INS
allows to estimate the drone’s position, speed and orientation [18]. However, these
measurements are significantly affected by displacement errors constantly increasing
over time. Thus, a GPS system is used to increase the accuracy of position
measurement. For air navigation, the synthesis of GPS data from INS, using filtering
techniques, is the main task of localization accuracy, as a rule, required for
applications such as flights with pre-scheduled waypoints. The most commonly used
method of navigation is the Kalman filter based on linear models of the system. On
the other hand, EKF is used for nonlinear models. The measurements provided by the
INM, namely acceleration and rotational speed, are processed to obtain the position,
speed and UAV orientation. This treatment requires the values integration provided
by the accelerometer and gyroscope. Due to the integration of the acceleration error
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and angular velocities, the time drift when measuring speed and position is increased.
In order to provide information about the aerial vehicle location, the GPS receiver
triangulates three signals received from the satellites. Typically, another satellite
signal is required to compensate clock errors. In [18], the authors propose an
alternative to the method of data synthesis based on EKF for UAV localization. This
data merging algorithm is based on INS and GPS data and uses state-dependent
Riccati equations to reduce INM errors.
Development of functional and structural schemes of the proposed system
The principle of proposed automated system operation is shown in the form of a
functional diagram in Fig. 11.

Figure 11. - Functional diagram of an automated gas search system
The monitoring and control center will set the flight route, type of measured
gases and their permissible concentration. Personnel in the work area will be
informed of the danger by an alarm system, which will also, if necessary, inform the
gas service about the emergency detected.
Figure 12 shows a block diagram of the proposed system. The measurement
unit, located on the UAV, takes gas detector readings, data is processed using an
Arduino YUN board and transmitted via a wireless connection to a computer where
information about the gas status in the building is analyzed.

Figure 12. - Block diagram of an automated gas search system
It is important to note that unmanned aerial vehicles cannot fly without
restrictions. According to the current regulations on aviation security, their use in
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commercial, research and private applications is limited. For example, most countries
require a UAV to be operated by a certified operator. This increases security, but is
costly and treats who can legally conduct UAV operations. This, in turn, directly
affects the frequency, quality and type of atmospheric research that can be conducted.
Taking into consideration that unmanned aerial vehicles are robots operating in
the same national airspace as manned aerial vehicles, they must also comply with the
relevant aviation safety rules. Aviation regulators shall establish rules and restrictions
to determine who may gain access in national airspace and under what conditions, in
order to protect the general public and other airspace users while ensuring
compliance with safety standards. Some rules may apply only to certain types of
aircraft, while some may apply to all aircraft operating in certain weather conditions
or types of flights. Globally, a complete set of UAV operating rules has not yet been
defined.
The planning of the developed system experiments can be divided into two
groups: static and dynamic.
Conclusions and further research prospects.
An automated mechatronic robot-hexapod system is considered. The
peculiarities of the robot structure and its application are defined; the method and
algorithm of mobile platform movement are also investigated. In the future, there is a
point to consider the possibility to make the camera image analyses in order to
improve the robot performance algorithm and its interaction with environmental
objects. There is also a point to explore other robot-hexapod design options to
identify a more stable and a reliable basis.
The proposed 4WD platform provides autonomous movement and maneuvering
using the steering system on a flat surface. The maximum radius of front wheels
steering was 9 cm at a maximum speed of 0.8 m / s, which characterizes the high
dynamics and maneuverability of navigating using guide lines.
The hybrid control system implements a terminal safety connection between the
Raspberry PI and the Arduino Nano, allows extreme braking beyond the main control
based on computer vision.
Implemented mathematical models and algorithmic-software implementation are
intended to simplify the processing of data in the navigation direction along the guide
lines. Estimating the lines perspective rate by computer vision allows additional
control the speed on the way.
During experimental studies of autonomous driving stability on the road, the
influence of uneven illumination and glare surfaces of the guide lines was estimated.
The analysis of the structure and performance principle of the information and
measurement system of weapon stabilization, which can be installed on light armored
vehicles, is made. The simplest system of indirect stabilization is reviewed; its
mathematical description is made. The new precision sensitive element for the
information and measurement system of weapon stabilization is suggested. The
performance principle of it is introduced. Constructive methods for the new sensitive
element measurement accuracy improvement are analyzed. A simulation of the new
sensitive element performance under the influence of external perturbations is carried
out.
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KAPITEL 5 / CHAPTER 5
PECULIARITIES OF EXPRESSION OF DISAGREEMENT IN THE
ENGLISH LANGUAGE

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ НЕСОГЛАСИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-022

Introduction.
Disagreement is a category characteristic of all languages of the world, which
reflects the absence of any connections between elements of reality. The English
language has a rich system of means of expressing negation, the choice of which is
governed by the goals and the specific situation of communication.
Negation gives sentences a new distinctive shade, thereby emphasizing the
opposition of reality to its positive content. This paper deals with the study of the
means of expressing of disagreement and their interaction in the language system, as
well as the study of the speech act of disagreement in the modern pragmatic theory of
the English language. The problems the research study is in the field of pragmatics, in
particular, the speech acts of disagreement, are undoubtedly important and relevant in
connection with the development of communicative linguistics, which is based on the
study of communicative competence, which is the internal ability and readiness of an
individual to carry out a speech act of communication in a foreign language [1;2;3].
The speech act of disagreement, which is the center of this study, is usually
viewed through the category of denial: it can be expressed in sentences that have a
formal sign of denial. But in the linguistic consciousness of a native English speaker,
the same situation can be expressed by sentences without a formal sign of negation.
There are a number of features of the speech act of disagreement. First of all, the
speech act of disagreement is a complex and multifaceted phenomenon, which must
be investigated taking into account the semantic, grammatical and pragmatic aspects.
On the other hand, the speech act of disagreement expresses a negative attitude to the
action or statement of the interlocutor, thereby it is an informative, evaluative or
imperative statement and has a certain embodiment in speech using means of
expression, the use of which in a particular situation depends on a number of reasons:
on intentions the speaker, on the nature of the stimulus response and on the features
of the speech situation. Among the speech acts of disagreement, several types of
separate acts are distinguished, differing from each other in shades of meaning. Each
type of speech act of disagreement has a specific communicative purpose.
Negation is one of the complicated phenomena in English grammar. Denial is a
language problem that linguists are working on [3;4;5]. Many nuances still remain
unresolved when considering this problem. Denial is an important topic in the school
curriculum of the English language course, because students have difficulty building
negative constructs.
The problem of denial in linguistics is one of those few linguistic problems, the
interest in which not only does not wane over time, but, on the contrary, steadily
grows with the development of linguistic science and the improvement of the
methods of its research. The explanation for this can be found in the scale of this
problem, in its versatility and multidimensionality, in turn, due to the variety of forms
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of manifestation in various languages of the planet, as well as the presence of
different means of expressing it in one, separately taken language, their constant
interaction and interpenetration [6;7].
At present, in English, as in linguistics in general, there is no such definition of
negation that would satisfy the researchers. It is characteristic that numerous and very
dissimilar definitions of negation clearly reflect two main approaches to
understanding it – a broad, conceptual, and a narrow, grammatical one.
The purpose of this work is to study the methods of forming negative
constructions in English, to identify and systematize the main features of the
expression of disagreement in English speech.
5.1. The notion of disagreement.
English, like any other language, has ample opportunities for expressing
negative meanings, which can be conveyed grammatically (not with a predicate
verb), lexically and grammatically (pronouns no, nobody, none, nothing, adverbs
neither, never, nowhere), lexically (affixes un–, in–, with variants caused by
assimilation, dis–, pop–, less–, some verbs fail, lack, want, etc.), constructively –
syntactically, that is, by using some stable phrases (Ask me the other thing ! I wish I
knew, etc.), as well as any language means with the help of the appropriate
intonation.
All this gives grounds for some linguists to interpret negation as a broad
conceptual category, expressed by a set of grammatical, lexical, phraseological and
other means that a language has at a certain stage of its historical development. In
accordance with this, negation is usually defined as a category expressing in one way
or another in a linguistic way either the absence of positive connections between
concepts, or the mental separation of concepts by the speaker. It should be noted,
meanwhile, that the various ways of conveying negative meanings, listed above,
touch each other mainly in the semantic, content plane, but most of them have
nothing in common in formal terms.
Negative conjunctions nor, neither, unless, of course, belong to the number of
grammatical means of conveying negative meaning, however, it is hardly possible at
all to attribute them to the traditionally distinguished groups of "grammatical" and a
number of other means, since negative conjunctions have their own inherent features,
not characteristic words of neither one nor the other of the named groups. Apparently,
they represent some third, special, group of grammatical means of expressing
negative meaning. It is impossible not to see, therefore, that the terminological
differentiation of these grammatical means is not quite successful in traditional
grammar.
A number of linguists distinguish between grammatical and non–grammatical
ways of expressing negation, each of which is assigned a corresponding set of
linguistic means that ensure the implementation of negative meaning in specific
speech situations. If the non–grammatical means touch only in terms of content, then
the grammatical ones turn out to be related to each other from the formal point of
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view: they all have the element "not", which is not subtracted, although, like the
morpheme, it is used in the language in a specialized way, i.e. systematically and
consistently convey a negative meaning, which acts accordingly as their grammatical
meaning. On this basis, the opinion is expressed that the category of negation is a
purely grammatical category, and it should be understood not broadly, but narrowly.
According to this point of view, negation is a category that expresses the negative
nature of the connection between certain elements of the syntactic structure or marks
the entire sentence as a whole and its individual elements as negative with the help of
special formal grammatical indicators.
The last of the presented points of view seems to be more consistent and
consistent in the sense that denial in this interpretation receives fairly clear and
visible categorical boundaries, established on the basis of both semantic and formal
criteria. But both approaches to solving the problem cannot, apparently, be
considered mutually exclusive and in no way reducible to each other. If we agree that
“center” and “periphery” can be distinguished within the same category, then the
category of negation, in principle, can be interpreted as a “field structure”, the core of
which will be grammatical phenomena as the most specialized and most typical for
the language, and the periphery – non–grammatical, located at different distances
from the center. In this case, one could speak, apparently, both about the distribution
of certain indicators of negative values in certain areas of the field, as well as its
fixation of the means of expressing this value for certain linguistic levels. This issue,
however, cannot yet be considered sufficiently studied to draw even the most
preliminary conclusions. It is important to emphasize that a hypothesis of this kind
has already been expressed by researchers, and obviously, not without reason, since
all means of expressing negative meanings, including those currently available in the
English language, regardless of their nature and character, condition each other and
interpenetrate. directly influencing the meaning of the sentences, in the structure in
which they are used (One cannot fail to notice that ... It is not impossible).
Along with the question of the volume and boundaries of the category of
negation, linguists also raise the question of delimiting the negation of the linguistic
from the logical. If the sphere of action of logical negation is limited to the
framework of a judgment, then the sphere of action of linguistic negation is much
wider, because this negation can appear both in sentences expressing a judgment, and
in structures where judgment as such is not contained. Moreover, if for logical
negation, in general, it does not matter by what linguistic means it is transmitted, then
for linguistic negation this is essential, since it is in the linguistic respect that different
means are far from being equivalent to each other. And, finally, a negative judgment
and a negative sentence do not coincide with each other in form and can differ in the
content they convey. However, pointing out the features of the difference between
logical and linguistic negation, researchers do not always draw demarcation lines
between negation as an object of logical and linguistic description, on the one hand,
and the relationship between logical and linguistic in denial as a phenomenon, on the
other. It seems that negation as an object of research in logic, as one of its operators,
is certainly not identical to negation as a linguistic object, and in this sense their
differentiation is fully justified. In negation, considered as a phenomenon, it is hardly
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legitimate to oppose the logical to the linguistic, since thinking and language are
inextricably linked, and this is what determines the transmission of the logical by the
linguistic path and, at the same time, the presence of the logical in the linguistic. The
above, of course, does not exclude some cases of discrepancy between logical and
linguistic in certain aspects.
On the semantic level, the grammatical means of expressing negative meaning
are united by the fact that the seme of negativeness is present in them. Lexico–
grammatical means, in addition to the seme of negativity, also contain this
generalization, for they, while betraying a negative meaning, at the same time, as it
were, generalize the sum of cases to which this meaning applies. Lexico–grammatical
means also have individual semes that go back to the meaning of the second
component of words.
Grammatical negation performs two main semantic functions in a sentence,
acting either as neutral or as opposing. Neutral negation is spoken of when certain
facts are stated in a structure containing formal grammatical indicators of negative
meaning (She is not present now). About opposing is in that fact that when a
comparison and opposition of certain linguistic units is carried out from the point of
view of the correspondence and inconsistency of the content expressed by them to
reality, carried out by the speaker, and one of the units is regarded as reflecting the
actual state of affairs in terms of content, the other – as not reflective (I do it for my
pleasure, not for my physical training). Some purely grammatical moments are also
associated with the noted semantic functions of negation: if the opposing negation
interacts, as a rule, with individual members of the sentence, then the neutral one
interacts with a group of members and even with a whole sentence.
Linguists who interpret the category of negation as a grammatical category
usually note that this category is predominantly syntactic in nature, since the range of
meanings and shades of meaning expressed by certain indicators are revealed, first of
all, at the syntactic level, that is, in a syntactic context due to the peculiarities of the
compatibility of those or other formal grammatical indicators of negation with
sentence components. Considering the fact that formal indicators of negation can
occur in a sentence in various syntactic positions and express many shades, linguists
consider it legitimate to qualify negation as a multifunctional and polysemantic
phenomenon. One cannot, apparently, disagree with such an interpretation of denial.
Linguists, noting the breadth of the range of negation in terms of conveying
different meanings and shades to them, at the same time point to the ability to express
the opposite of a negative affirmative meaning. At the same time, it must be
emphasized that the opposite affirmative meaning reveals itself, albeit with varying
degrees of intensity, in cases with the correspondences of the form of the content
conveyed by it. So, in the sentence –Not is not bad, it is not so much the absence of a
negative quality in a person that is conveyed, as the presence of a positive quality in
him, but, of course, not to such a significant extent as in the case of Not is good. This
circumstance gives some authors reason to say that affirmation and denial are a single
category.
Depending on what elements of the structure interact with the formal
grammatical indicators of negation, some researchers distinguish between two types
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of negative sentences: general and partial negative. Generally negative, in their
opinion, are sentences in which the predicate is denied.
Sentences that negate a minor term are usually considered partial negative.
Structures in which subjects are denied apply to both general negative and partial
negative sentences. The opinion is also expressed that such a classification cannot be
accepted for the modern English language, where negation has a pronounced
syntactic character, and, therefore, the selection of negative sentences should be
carried out on the basis of syntactic, and not any other signs. Allocating two types of
negation – predicative and non–predicative, clearly opposing each other in terms of
syntactic. First, the negative connection between the members of the sentence does
not exist on its own, in isolation, but interacts with other types of syntactic
connections, crossing with them and layering on them. Secondly, since the most
significant structurally is the relationship between the subject and the predicate of the
sentence or the predicative relationship, insofar as the denial indicator, which is at
one of the main members, gives this relationship a negative character, and the
negation itself in this case acts as a predicative negation. In the absence of a
connection between the negative word and the main terms, non–predictive negation is
highlighted. From the point of view, negative sentences are only sentences containing
predicative negation, while structures with non–predicative negation are affirmative,
since the connection between the subject and the predicate remains formally positive
in them (I know nothing. I saw him nowhere).
The outlined view of the problem seems to us sufficiently reasoned, however, it
is not always possible to consistently distinguish between predicative and non–
predicative negation without invoking criteria of a different, non–syntactic order (It
was not his fault that ... It was not his fault that ...). Moreover, the term "predicative"
negation is somewhat ambiguous: predicative relations, as you know, can arise not
only between the subject and the predicate, but also between the components of a
complex object. If one of the members of this complex has an indicator of denial,
there is reason to consider such denial as predicative (I expect him not to return this
evening). Obviously, in order to differentiate the two varieties of predicative
negation, one of them should be called basic, found at the level of the main members
of the sentence, and the other – secondary, found at the level of minor members and
found in affirmative sentences. But even in this case, there are difficulties of
interpretation due to the occurrence of secondary predicative complexes with
negation in the position of one of the main terms (It was difficult for him not to do it
– for him not to do it was difficult), which on the one hand testifies in favor of the
interpretation of such a sentence as negative and, on the other hand, speaks of the
possibility of considering it in the affirmative, since the denial indicator does not
refer here to the subject and predicate, taken as a whole. The considered controversial
cases allow us to think that the boundaries between affirmative and negative
sentences are not immutable, and the union of the negation statement within one
category is, in principle, permissible.

MONOGRAPH

107

ISBN 978-3-949059-38-4

The level of development of technology and technology in the XXI century ‘ 2021

Book 7. Part 3

5.2. Types of the English denial.
A distinctive feature of negative sentences in modern literary English is their
mononegativity, characterized by the possibility of using only one grammatical
indicator of negation with the leading members of the basic predicative complex.
Negative connections between the members of the sentence (which implies the
absence of connections between concepts that reflect the phenomena of the objective
world) are always presented from the point of view of the person through whose
consciousness they pass.
The question of the place of denial among other linguistic phenomena can
rightfully be considered one of the most difficult and least developed, if, of course,
one adheres to the point of view that denial is not included in the sphere of linguistic
modality. In the linguistic literature on this score, there are only general, rather
fragmentary information, which is still impossible to describe and analyze
systematically.
The predicative relationship between subject and predicate can be denied, in
which case we have a negative sentence. Negation is a marked member of the
opposition "positivity", "negativity": there is a special grammatical indicator of
negativity – the particle not. Each of the structural types of sentences can be positive
or negative. The term "positive" should be preferred to the term "affirmative",
otherwise we will be forced to use the internally contradictory name "affirmative
interrogative sentence" in relation to non–negative interrogative sentences. Only a
sentence with the negation of predication is negative. This denial is common. It is
localized in the predicate, more precisely, in its finite part: You don’t understand at
all ... ‘It can’t be left’. Private negation can refer to any member of the sentence other
than the predicate: Not a person could be seen around. I could rely on no one in this
matter.
Denial plays a major role in keeping a statement in context. It is practically
impossible to express shades of meaning without denial. Here it is necessary to
investigate and consider this issue, what is the meaning of the use of negation in
various types of sentences. Denial can be expressed: [10; 122]
a) in the subject: All women become like their mothers. This is their tragedy. No
man does this. This is his tragedy. Nothing will induce me to part with Bunarry. What
I experienced in this way, no one can tell.
b) in the predicate: I didn’t invite you to dine with me anywhere tonight.
I haven't the smallest intention of doing anything of the kind – I have no
intention of doing anything like that. Indeed, it is not even decent – This is not very
nice. Indeed, it is even indecent.
In the last example, in the English sentence, the negation is expressed using the
negative particle not, and when translated into Russian or Ukrainian, the negation is
also conveyed by the negative particle not.
c) in addition:
I know nothing, Lady Blacknell
He did not take no interest in people apart from their social position – He
showed a lack of interest in people, apart from their social position.
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d) in the circumstances of the time:
I never saw a woman so altered; she looks quite twenty years younger.
In fact, I am never wrong.
By the way, in the last example, the negative pronoun never in the Russian
sentence corresponds to the negative pronouns never and no one, as well as the verb
in the negative form, while in the English sentence the verb is presented in the
affirmative form. This is because in English, negation is grammatically expressed
once.
with the entire sentence as a whole (using a negative conjunction):
There were no cucumbers in the market this morning, sir.
Unlike the Russian language, negation in an English sentence can be expressed
in only one of the above ways.
I've never been so sure of anything in my life.
Denial is a multifaceted phenomenon, and in order to try to distinguish it, to
understand it, you need to dwell in detail on the types of denial. So, semantic–
syntactic types differ, first of all, according to which semantic–syntactic units they
belong to. In this regard, there is a question about the semantics of various types of
denial, the relationship between their negative and affirmative meanings and the
modality of denial. There is the following semantic–syntactic classification:
1) negative word – a sentence; 2) phrasal negation, which is subdivided into: a)
general phrasal negation; b) private phrasal negation; 3) verbal denial.
A negative word – a sentence – is a negation that does not consist either in
syntactic or intonation connection with any other words. It expresses the separation of
concepts expressed by the preceding sentence or sentences. It is usually a negative
modal word "no", less often "ney" – archaic and available in modern English. "Where
did you get this car, from your brother?" – said Nick. "No", –replied the other. – "I
had stolen it".
Phrasal negation is a negation expressing the separation of concepts in a
sentence – a general phrasal negation or the absence of a feature called a phrase, – a
particular phrasal negation.
General phrasal negation expresses the separation of concepts in a sentence.
These are: a) denial of the subject: No man was born without freedom, not a single
shot was heard, b) denial of the predicate: I don't know who the hell I'm, c) denial of
the addition: I anticipated no overflavings of tenderness, d) negative connection: ask
him, lest he go away.
In the overwhelming majority of cases, a general phrasal negation is found with
the predicate, revealing the action or state of the subject.
Private phrasal negation expresses the absence of a feature, which is indicated
by one of the secondary members of the sentence. Private phrasal negation does not
concern the connection or separation of concepts expressed by the main members of
the sentence. For example: I decided not tell her about it.
A characteristic feature of private phrasal negation is that in English there is a
tendency to replace private phrasal negation with general phrasal negation, and this
place of negation, unusual from the point of view of the Russian language, should be
taken into account when translating a construction of this kind. For example: All is
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not gold that glitters = He is all gold that glitters. Of course, the semantic–syntactic
types of negation are not separated from each other by insurmountable barriers. They
are related to each other, and sometimes it is even impossible to distinguish between
them.
Negative statements are used when we want to say that something is wrong, is
not the case, is not true. These statements contain words like not, never, or nowhere.
Such words are called negative words.
Here is a list of the main negative words in English.
Neither none of the two nobody nobody nor nowhere nowhere
Never never none nobody not
No no no one no nothing nothing
Negative words mean the opposite of something or indicate the absence of
something.
There are other words, such as unhappy or meaningless, that give a statement a
negative connotation because they contain negative affixes: the prefix un– or the
suffix less.
Another group of words, such as scarcely or seldom, give an almost negative
connotation to a statement. These words are called "broad negatives." You can use a
word that begins with any–, such as anyone or anywhere.
We hadn’t any money.writes poetry and never shows it to anyone.is impossible
to park the car anywhere.
–The use of two negative words in the same clause in almost all cases is
unacceptable. For example, you cannot say ‘I don’t never go there’ or ‘I don’t know
nothing’ .. The most common negative word is not. Its use with various verbs
corresponds to how these verbs are used in yes / no questions.
Place in the verb group. When the negation not is used with a verb group
containing an auxiliary verb, it is placed after the first verb of the group.
They could not exist in their present form.might not even notice.has not been a
major cause of the recent events.had not attended many meetings.was not
smiling.council was not entitled to any rebate.
Adding do. If there is no auxiliary verb, do, does, or did are placed after the
subject, followed by not or n't, and then the base form of the semantic verb.
They do not need to talk.does not speak English very well. didn’t know that.
The verbs be or have are exceptions to this rule. With the verb be. The verb be
never uses do. You just need to put not or n't after the verb.
Not with personal and impersonal forms of the verb. If a sentence contains one
group of a verb in a personal and another group in an impersonal form, not can come
before the personal or before the impersonal form, depending on what meaning you
want to convey.
For example, you might say ‘Mary tried not to smile’ b ‘Mary did not try to
smile’, but the meaning of these sentences is different. The first means that Mary
tried not to smile, and the second that Mary did not even try to smile.
However, with some verbs used with the to–infinitive clause, the meaning of the
sentence does not change whether not appears before the main verb or before the to–
infinitive.
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She did not appear to have done anything.appears not to appreciate my
explanation.didn’t seem to bother them at all.seemed not to notice me.
Below is a list of the verbs that are used with the to particle infinitive. With all
of these verbs, the meaning of the clause does not depend on whether the not is in
front of the personal verb or in front of the to infinitive.
The use of two verbs in one clause to indicate two actions or states is called
phase.
Abbreviated forms with not. In spoken language or informal writing, not is often
shortened to n't after be, have and auxiliary verbs.
Marigold isn’t really my aunt at all.doesn’t believe in anything.haven’t heard
from her recently.
Please note: cannot be abbreviated to can’t, shall not to – shan’t, and will not to
won’t.
Below is a complete list of abbreviated negative forms used in English:
Aren't didn't hasn't mightn't shouldn't't doesn't haven't mustn't won't't don't can't
oughtn't wouldn't't hadn't couldn ' t shan't
Use. Please note: if the verb is used in a short form and follows the subject, then
not cannot be abbreviated to n't. It follows that you can shorten she is not to she isn’t
or she’ not, but the form she’sn’t is not possible.
It isn’t easy.’s not easy.haven’t had time.’ve not had time.
Note also that n't cannot be attached to am. The only possible abbreviated form
with I is I’m not.’m not excited.
Aren’t I can be used in questions?
In questions, not is usually shortened to n't and attached to the first verb of the
verb group.
Didn’t she win at the Olympics? ’T he put on weight?
Aren't you bored?
However, in formal English, you can also put not after the subject.
Did he not have brothers? It not rather absurd?
Other uses of not. Not can be used with almost any word or group of words in a
clause. For example, with a group of nouns, with adjectives and adverbs, as well as
with a prepositional phrase and quantifiers. This is done to make the statement sound
more convincing, more polite, express the speaker's uncertainty, caution, etc., is often
placed after not in order to soften the negative meaning of the clause. Very can also
be used before an adjective – a complement, before a complement that contains an
adjective, and before an adverb. This sounds more polite and less categorical than not
without the word very.
His attitude is not very logical.’s not very strong tea, it won’t stain.wasn’t a very
good actor.shook her head, but not very convincingly.
Similarly, you can use not with absolutely, altogether, entirely or
necessary.wasn’t absolutely convinced of her usefulness.was not altogether sure.are
not entirely reliable.is not necessarily hostile to human values.
You can use not in front of a negative complement to emphasize that the subject
has some positive qualities, although you don't want to present them better than they
really are. This construction is often used with words that have negative affixes (un or
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less).
Well, it certainly is not a hindrance.’s not a bad start.’s a small point, but not an
unimportant one.is very well developed, but not limitless.
Not to express contrast. Not can be used to emphasize the semantic contrast of
one part of the clause in comparison with another. In this case, not emphasizes the
positive part of the statement. Held her arm in his hand, not hard, but firmly.move
steadily, not fast, not slow.
‘Were they still interested?’ – ‘Not just interested. Overjoyed .’’s not a huge
hotel, but it’s very nice.
Never. Never is used to express the fact that some event did not take place or
will not take place in the future.
In a verb group containing an auxiliary verb, never is placed after the first
auxiliary verb before the semantic verb.
I would never trust my judgment again.
... a type of glass which is rare and is never used.number of people who died will
never be known.had never been to this big town before.
However, if you want to emphasize the negative aspect of your statement, you
can place never before the first word of the verb group.
I never would have guessed if he hadn’t told me. Was no such person – there
never had been.
With simple forms of the verb be. If the main verb is be in simple present or
simple past tense, never usually follows it.
She was never to proud to learn.’m never very keen on keeping a car for more
than a year.were never any people in the house.
However, to reinforce the meaning of the statement, you can put never before
the verb be.
There never was enough hot water at home.never was very clear.never is any
great change.
With simple forms of other verbs. If the main verb, besides the verb be, is in the
simple present or in the simple past tense, never is placed in front of it.
I never want to see you in my classes again.never goes abroad.never went to
university.
Emphase. You can strengthen the negative aspect of the statement by using the
auxiliary verb do, does, or did after never before the main form of the semantic verb.
For example, instead of ‘I’ve never met him’ you can say ‘I never did meet him’.
Never do see her now.never did find the gauze pad.
Never in the imperative. Never can be used at the beginning of an imperative
construct.
Never change a wheel near a drain.dry clothes in front of an open fire.
No. No is a broad determinative that can be used before a singular or plural noun
to indicate that something does not exist or is not available.
There was no money for an operation.had no union, nobody to look after us.has
no ambition.could see no tracks.
In colloquial English, –n't is often used with any instead of no. For example,
instead of ‘I had no money’ you can say ‘I hadn’t any money’. Hadn’t meant any
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harm to her. Can’t see any hope in it.
None. The pronoun none is used to indicate that there is not one thing or one
person, or the slightest amount of any substance.
I waited for comments but none came.entire area is covered with shallow lakes,
none more than a few yards in depth.have been seeing difficulties where none
exist.of. None of is a quantifier. Of the townspeople had ever seen such weather.of
this has happened without our consent.
5.3. Means of expression of disagreement in the English language.
Words starting with no. In English, there are four words starting with no that are
used in negative constructs. Nothing, no one and nobody are indefinite pronouns,
nowhere is an indefinite place adverb. ’S nothing you can do.in her house knows any
English.’s almost nowhere left to go.
But after words with no. After the words nothing, no one, nobody no where, the
word but can be used to mean "only". For example, 'There was nothing but cheese',
which means: there was only cheese.
I look back on the period with nothing but pleasure.heard no one but his uncles.
Indefinite pronouns and adverbs beginning with any can be used in similar
constructions. However, the meaning of but in these cases is somewhat different,
namely “except”.
I could never speak about anything but business to Ivan.’s been years since he
has taken her to visit anyone but the children.
Neither and nor. Neither and nor are used together to show that both of these
alternatives are impossible, improbable, or incorrect.
Neither Margaret nor John was there.had neither food nor money until the end of
the week.
Neither in responses. Neither without nor can be used to answer a question
containing the alternatives mentioned in the preceding remark.
‘Doesn’t that mean Yes or No?’ – Neither.
If the clause contains a negative word, especially not, you can use neither or nor
in the second clause following it, so that it also becomes negative in meaning. Neither
or nor are at the beginning of the clause, followed by the verb and subject.
This isn’t a dazzling achievement, but neither is it a negligible one.people are
not insane, nor are they fools.
An auxiliary verb, if any, is placed before the subject in the second clause.
The organization had broken no rules, but neither had it acted responsibly.do not
wish to be rude to you but neither do I wish to be rude to Simon.
Neither with singular nouns. Neither (without nor) can be used with a singular
noun, while referring to each of the two things that are being made a negative
statement. For example: 'Neither partner benefited from the agreement'. The meaning
of this sentence is that there were two partners and a negative statement applies to
both.
used with a plural noun or pronoun.
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Neither of us was having any luck of the boys screamed of them was making
any sound.
Neither of is usually used with the singular verb.
Neither of these extremes is desirable.
However, the use of the verb in the plural form is also possible.
Neither of the children were there
Formation of negative statements: negative affixes.
Speaking about the ways of expressing negation in English, it should be noted
that there are different approaches to the classification of data.
There are three ways of expression:
1) negative pronouns: wanted to talk about it after that. – After that, no one
wanted to talk about it. Nothing happens here – inside – But nothing happens here –
inside. Of us has heard it, that we could remember – None of us heard it, we could
remember it.
2) Adverbs: / never thought that he was a spy.
) Negative conjunctions: neither ... nor, not ... nor,
But neither of you knew him as I did – But none of you knew him as I did.
Bondarenko V.N. in his monograph "Negation as a logical–grammatical
category" identifies the following six ways of expression: negative affixes; negative
particles; negative pronouns and adverbs; negative conjunctions; negative
prepositions – postpositions in some languages; as well as an implicit way of
expressing negation.
The morphological ways of expressing negation include affixation, represented
by prefix and suffix. The most common prefixes with negative values are: un–, dis–,
de–. Examples include the following words: –common ordinary – uncommon
extraordinary, grateful – ungrateful, satisfactory – unsatisfactory.
Another way to make a construction negative is to use adverbs of broad
negatives. This group of adverbs, which includes words like rarely, seldom, turns
constructions into almost completely negative ones.
The estimated sales will hardly cover the cost of making the film. were scarcely
able to move. lies barely 30 miles from the Iranian coast.
Here is a list of the most common adverbs of broad negation:
barely hardly rarely scarcely seldom
The position of broad negatives in a sentence. The position of wide negatives in
sentences is the same as the position of negation never. If you use such an adverb
with a verb group containing an auxiliary verb, it is placed after the first word in the
verb group and precedes the semantic verb.
I could scarcely believe my eyes .. Al– Fayed is rarely photographed with his
family.eyes had hardly closed.
With simple forms of be. If the verb be is in the simple present or simple past
tense, the adverb of wide negation usually follows this verb.
Examines were seldom unkind.new pressure group is barely six month old.office
was hardly ever empty.lagoons are rarely deep.results were scarcely encouraging.
With other verbs. With all verbs in the simple present or simple past tense,
except for the verb to be, the adverb of wide negation is usually placed before the
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verb.
He seldom bathed.rarely felt hungry.hardly ever spoke to the Press.
Sometimes a broad negation adverb follows a verb.
They climb rarely and do not have much reason to. met so seldom.
At the beginning of a sentence. In formal or literary English, the adverb of broad
negation is sometimes used at the beginning of a sentence for emphasis. If a verb
group contains an auxiliary verb, the first word in the group follows the adverb, and
the rest of the group follows the subject.
Seldom has society offered so wide a range of leisure time activities.had we
recovered from this appalling shock when we were approached by yacht.
If there is no auxiliary verb, the simple present or simple past tense of the verb
do is placed after the adverb, followed by the subject, and then the basic form of the
semantic verb.
Seldom did a week pass without a request for assessment.do local matches live
up to expectations.
Note that barely and scarcely are rarely used in this way.
Upotrebleniye. Yesli vy prevrashchayete zayavleniye s otritsaniyem shirokogo
znacheniya v vopros s «prilepoy» (a tag question), to «prilepa» v kontse voprosa
utverditel'naya, kak i s drugimi otritsaniyami. She’s hardly the right person for the
job, is she? You seldom see that sort of thing these days, do you? Mozhno slegka
modifitsirovat' znacheniye narechiy rarely i seldom, postaviv pered nimi so, very, too
ili pretty. Inogda mozhno pered rarely upotrebit' only.happens so rarely.were very
seldom convicted.too seldom makes the first greeting. [20; 54]people go to church
only rarely. Yesli vy khotite skazat', chto v nalichii imeyetsya ochen' nebol'shoye
kolichestvo chego–libo, to mozhete upotrebit' narechiye shirokogo otritsaniya s
mestoimeniyem any ili so slovom, kotoroye nachinayetsya s pristavki any–. The
bounds show barely any interest.anybody came.fact, it is seldom any of these.scarcely
any warming, the soldiers charged.two or three relatives are admitted, but rarely any
friends.. Vmesto narechiya shirokogo otritsaniya vy mozhete upotrebit' almost s
otritsaniyem tipa no ili never.Naprimer: ‘There was almost no food left’ znachit to
zhe samoye, chto i ‘There was hardly any food left’. They’ve almost no money for
anything. [21; 165]cars thinned out to almost none.were very private people, with
almost no friends.almost never began conversations. Usileniye otritsatel'nogo aspekta
zayavleniya. At all. Yesli k otritsatel'nomu zayavleniyu dobavlyayetsya at all,
znacheniye otritsaniya usilivayetsya. At all mozhno upotrebit' s lyubym otritsatel'nym
slovom, a takzhe s predlogom without i s narechiyami shirokogo otritsaniya. She had
no writing ability at all. ‘There’s no need’ said Jimmie. – ‘None at all’.run education
without any control at all from central government.hardly read anything at all..
Mozhno upotrebit' ever posle slova s otritsatel'nym znacheniyem, chtoby usilit'
otritsatel'nyy aspekt zayavleniya. I can’t say I ever had much interest in fishing.ever
leaves the airport.never ever believed we would have such success [22; 113]. Drugiye
vyrazheniya. Nekotoryye vyrazheniya usilivayut otritsatel'nyy kharakter zayavleniya
s otritsaniyem not, naprimer: in the least, the least bit, in the slightest i a bit. Neither
of the managers was the least bit repentant afterwards.don’t really envy you in the
slightest. Yesli in the least i in the slightest ispol'zuyutsya s glagolami, oni stavyatsya
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libo srazu za glagolom, libo za dopolneniyem, yesli ono imeyetsya. I wouldn’t have
objected in the last.did not worry Billy in the least. Yesli in the least upotreblyayetsya
v sochetanii s prilagatel'nym, to prilagatel'noye sleduyet za in the least. Vyrazheniye
in the slightest stavitsya posle prilagatel'nogo. I wasn’t in the least surprised.wasn’t
worried in the slightest. least bit i bit ispol'zuyutsya tol'ko s prilagatel'nymi i
stavyatsya pered nimi. I’m not the least bit worried.’re not a bit interested
Usage. If you turn a broad denial statement into a tag question, then the
affirmative end of the question is the same as with other negatives.
She's hardly the right person for the job, is she?
You seldom see that sort of thing these days, do you?
If you want to say that there is a very small amount of something available, you
can use the adverb of broad negation with the pronoun any or with a word that begins
with the prefix any–.
The bounds show barely any interest.anybody came.fact, it is seldom any of
these.scarcely any warming, the soldiers charged.two or three relatives are admitted,
but rarely any friends. Instead of the adverb of broad negation, you can use almost
with negation type no or never. For example: 'There was almost no food left' means
the same as 'There was hardly any food left'.
They've almost no money for anything. cars thinned out to almost none.were
very private people, with almost no friends.almost never began conversations.
Strengthening the negative aspect of the statement.
At all. If at all is appended to a negative statement, the meaning of the negation
is amplified. At all can be used with any negative word, as well as with the
preposition without and with adverbs of wide negation.
She had no writing ability at all.
‘There’s no need’ said Jimmie. – ‘None at all’.run education without any control
at all from central government.hardly read anything at all .. You can use ever after a
negative word to reinforce the negative aspect of the statement.
I can’t say I ever had much interest in fishing.ever leaves the airport.never ever
believed we would have such success.
Other expressions. Some expressions reinforce the negative character of the not
statement, such as in the least, the least bit, in the slightest, and a bit.
Neither of the managers was the least bit repentant afterwards.don’t really envy
you in the slightest.
If in the least and in the slightest are used with verbs, they are placed either
immediately after the verb, or after the object, if any.
I wouldn’t have objected in the last.did not worry Billy in the least.
If in the least is used in combination with an adjective, then the adjective
follows in the least. The expression in the slightest is placed after the adjective.
I wasn’t in the least surprised.wasn’t worried in the slightest. least bit and bit are
used only with adjectives and are placed before them.
I’m not the least bit worried.’re not a bit interested
In colloquial speech, the expressiveness of denial has various functions. The
same negative affixes can get strong judgments and express disapproval: unladylike,
uneatable, un–American, rather unnecessary. The accumulation of negation in a
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character's speech indicates his emotion. In the play "Time and the Conway Family"
Mrs. Conway, excited and lively, happy that finally all her children with her and both
sons have safely returned from the front (this is happening in 1979), talks to her
attorney and uses denial, in almost every phrase:
Mrs. S: Isn't it lovely? All the children back home, and plenty of money to help
them settle down. And, mind you, Gerald, I shouldn't be a bit surprised if Robin
doesn't do awfully well in some business quite soon. Selling things, probably– people
find him so attractive. Dear Robin! Gerald, it isn't so very long ago that I thought
myself the unluckiest woman in the world: If it hadn't been for the children, I
wouldn't have wanted to go on living. And now, though of course, it’ll never be the
same without him–1 suddenly feel I'm one of the luckiest women in the world. All
my children round me, quite safe at last very happy.
The expressive function of negation is especially clear in the sentence: I
shouldn't be surprised if Robin doesn't do awfully well.
A negative construction, instead of a logically necessary affirmative one, can
convey something else – excitement, indecision, hesitation: I'm wondering if I
oughtn’t 'to ring him up.
Double negation is a characteristic feature of vernacular, but this, of course,
does not exclude its expressiveness. It is used mainly in speech characteristics. On the
expressiveness of negation, a figure of speech is based, called a litota and consisting
in the use of a particle with an antonym that already contains a negative prefix. For
example: is not unlikely = It is very likely. Was not unaware of = He was quite aware
of.
Cast design can have different functions in combination with different linguistic
coloration. In a colloquial style, she conveys predominantly well–mannered restraint
or irony. In a scientific style, she imparts great severity and caution to the statement.
For example: It is not difficult to see = It is easy to see.
Denial is generally more emotional than affirmation; the stylistic possibilities of
denial deserve special attention. If you think logically, then the denial in the narrative
is generally unnecessary.
It has been observed that denial is more expressive than affirmation. In the work
of Arthur Conan Doyle "The Lost World", the means of denial have a common
emotional orientation, which they emphasize. In The Lost World, Chalinger (the hero
of the novel) asks his colleagues in the study of the lost world:
"No, thank you," says he; “I should much prefer not to go aboard.
I have only a few words to say to you, and they can very well be saidwe are. I
beg you’re not to imagine that I am in a way indebted to youmaking this journey. I
would have you to understand that
The problems of denial are of interest from the point of view of functional
stylistics, since denial has its own characteristics in different styles of speech.
Evidence of the expressiveness of denial can be found almost everywhere, at
least take the acclaimed novel by Jack London "White Fang", where denial is used to
express emotions. Emotions are inextricably linked to human nature. It is typical for a
person to pour out emotions. Especially if the action takes place between friends.
Denial often turns into exclamation. For example: dog–musher indicated White Fang
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with a backward thrust of his thumb. "Wolf or dog, it's all the same – he's ben tamed
already."
"NO!"
"I tell you yes, an 'broke to harness. Look close there. Do you see them marks
across the chest?"
In this given example, it is noticed that the negative particle has been
transformed into a pronounced form of expressiveness, that is, we can say that the
negative particle "not" has been transformed into an interjection. Thus, having lost
the negative meaning, which speaks of the expressiveness of denial as a whole.
Conclusions.
The question of the place of negation occupies an important place in the
grammar of the English language. Negation, like any phenomenon of language,
undergoes linguistic changes that affect the ways of expressing and conditions for
using denial. Denial is a category characteristic of all languages of the world, which
reflects the absence of any connections between elements of reality.
In a comprehensive consideration of the main means of expression and
structures of the speech act of disagreement in the context of communication,
conclusions were drawn and a number of features of the use of this speech act in
English speech behavior were highlighted. First of all, the concept of a speech act of
disagreement was defined, which is interpreted as a functional–pragmatic field that
has a content plan – the speaker's communicative intention and a plan of expression –
a variety of linguistic and speech means of transmitting a negative illocutionary goal.
Also, in this work, the features of the expression of disagreement were
considered, taking into account the specifics of English speech behavior, since
national speech etiquette leaves its imprint on any speech behavior.
Thus, it was established that the British are a very emotionally restrained and
tactful nation, expressing disagreement with veiled means, that is, indirect linguistic
means, the illocutionary force of which is not part of their semantics, but is deduced
in a logical–inferential way from the literal meaning of the form, taking into account
the situation utterances. Less commonly, the British show disagreement by means
whose linguistic semantics correspond to the illocutionary power of the speech act,
that is, by direct means of expression.
Also in this study, we have identified the place of disagreement in the context of
communication. Thus, the communicants express their disagreement with:
1) the opinion of the interlocutor;
2) characteristics of someone or something;
At the same time, they use both indirect and direct means of expression in
combination with a certain set of lexical and grammatical means.
In this work, we have found that pragmatic factors such as age, gender, social
relationships and relationships between communicants play a huge role in the choice
of means of disagreement in the English language.
Thus, in this work, a number of situations were considered in which people of
different pragmatic factors express their disagreement.
We have found that if the social position of the communicants is the same, then
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the type of disagreement will be neutral or informal. If the social status and age of the
communicants are different, then the type of disagreement will be formal or informal,
which depends on the communication situation and on the relationship between the
interlocutor.
Direct means of expressing disagreement are often used by the British in
communication, as well as by writers when writing works of fiction, to more clearly
and clearly convey the meaning of the statement to the interlocutor or reader.
Due to the fact that the British are very, tactful and tolerant people, they tend to
express disagreement in a veiled way. Therefore, along with direct means of
expressing disagreement, they use indirect ones. The British prefer not to
communicate their communicative intentions directly, in such cases they carry out
one speech action using another.
Thus, indirect speech acts, and in this case, indirect speech acts of disagreement,
are expressed in linguistic forms, the illocutionary force of which is not part of their
semantics, but are derived in a logical–independent way from the literal meaning of
the form, taking into account the situation of pronunciation.
Indirect means of expressing disagreement include the following words and
expressions:
Emotionally colored words: Are you a fool? Are you crazy? Are you mad? Are
you joking?
Doubt expressions: Do you really think so? Is it really your point of view? Is a
great girl. She is very attractive and charming. And moreover she is very clever. Do
you really think so?
Thus, indirect speech acts of disagreement carry additional information. The
British use direct speech acts much less often than indirect ones, especially when it is
necessary to show restraint, increased politeness, hide the unseemly speech action,
give a hint, show irony, use speech manipulations.
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KAPITEL 6 / CHAPTER 6
MODERN ASPECTS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TAKING INTO
ACCOUNT THE SOFT SKILLS PARADIGM SHIFT

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ
ПАРАДИГМИ SOFT SKILLS

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-032

Введення
Багато закордонних компаній, які розширюють географію ланцюгів
поставок, включають територію України як ринок збуту готової продукції у
власний ланцюг поставок і для розміщення виробничих потужностей для
виготовлення продукції, залучаючи таким чином українських партнерів до
світової інтеграції. Підвищення стійкості ланцюга поставок є провідною
задачею для багатьох глобальних компаній зі складними операціями.
Актуальність питань управління ланцюгами поставок пов'язана з
багатогранністю сфери управління бізнес-процесами, розвитком Big Data і
Blockchain, цифровізацією транспортних процесів, використанням адитивних
технологій та впровадженням технологій віртуальної реальності.
Світова пандемія COVID-19 значно вплинула на функціонування
глобальних ланцюгів поставок, спричинивши нові залежності, проблеми і
ризики: скорочення робочих місць та необхідність перенавчання персоналу;
збої в кібербезпеці; збільшення цифрових розривів між країнами та ін. Крім
того пандемія різко прискорила необхідність практичної реалізації soft skills у
працівників, а соціальні та емоційні навички виявилися дуже актуальними.
6.1. Управління ланцюгами поставок і логістика
Концепція управління ланцюгами поставок є одним з найбільш важливих
напрямків наукової та практичної діяльності протягом останніх десятиліть.
Розмивання географічних і організаційних кордонів, яке відбувається в усьому
світі за допомогою системи електронного бізнесу спрямовує центр уваги
менеджменту підприємств з внутрішніх бізнес-процесів підприємств на
інтеграцію зовнішніх відносин з партнерами та клієнтами.
Управління ланцюгами поставок (Supply Chain Management – SCM) – це
комплексне поняття, яке розглядає питання матеріально-технічного
забезпечення промислових підприємств не як поставки готових матеріалів,
комплектуючих, складальних одиниц і вузлів, а як активний пошук на
конкурсній основі оптимальних партнерів для розміщення інжинірингових,
технологічних і виробничих замовлень, які базуються на спеціалізації. В
результаті створюється мережа поставок підприємств-партнерів, яка постійно
оновлюється та модернізується. А логістична концепція дозволяє перейти від
дискретного до наскрізного управління по всьому логістичному ланцюгу [1].
Сьогодні постачальники компаній регулярно переміщають матеріали і
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товари по всьому світу через десятки торгових шляхів, при цьому кожен
постачальник підтримує свою власну мережу поставок. Все це призводить до
того, що організації все менше бачать свій повний профіль поставок в той час,
коли ризики і їх наслідки ростуть.
Аналіз основних тенденцій в економіці, які впливають на сучасну
логістичну концепцію дозволяє виділити такі чинники:
− поглиблення спеціалізації в промисловості;
− зростаюча потреба у працівниках, здатних адаптуватися до динамічного
середовища;
− врахування роботавцями моделі soft skills – набіра компетенцій, які є
необхідними для успішного виконання роботи в конкретному ланцюгу
поставок компанії з метою досягнення її стратегічних цілей;
− нові відносини з торговими партнерами, що вимагають нових підходів в
організації співпраці та нових форм менеджменту;
− розвиток світових інтеграційних процесів;
− посилення конкуренції в усіх областях бізнесу;
− перехід від впровадження нових інформаційно-комп'ютерних технологій
до їх більш ефективному використанню;
− впровадження
гнучкого
технологічного
обладнання,
систем
автоматизації проектування, гнучких автоматизованих і роботизованих
виробництв;
− повсюдне поширення філософії TQM – загального (тотального)
управління якістю;
− посилене впровадження принципів логістики в індустрію сервісу.
Гармонізація процесів всередині ланцюга може значно допомогти у
створенні базового розуміння того, хто що робить, щоб спростити координацію
між функціями та підрозділами. Це вимагає розробки та впровадження суворих
стандартів для конкретних сегментів ланцюга поставок, та чітке розуміння
можливих та допустимих ступенів диференціації. Гармонізація процесів також
дозволяє спростити організаційну роботу за рахунок стандартних ролей і назв
посад, що ще більше сприяє чіткості організації. Нарешті, впровадження цих
карт процесів у офіційні робочі процеси з підтримкою ІТ може впровадити
механіку співпраці в повсякденні процеси, а оцифрування також прискорить
процес в цілому.
Процес управління ланцюгами поставок забезпечує рух сировини,
компонентів і готової продукції підприємства для зв'язку між собою систем
закупівель, виробництва і продажів (рис.1).
Пов'язуючи між собою виробництво і збут, система управління ланцюгами
поставок повинна гнучко підлаштовуватися під стратегію компанії і
адаптуватися до існуючої економічної моделі.
Переміщення матеріалів в організацію від постачальників називається що
входить або внутрішньої логістикою; переміщення матеріалів з організації і до
клієнтів називається вихідної або зовнішньої логістикою; переміщення
матеріалів всередині організації зазвичай описується як управління
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матеріалами.
Логістична концепція організації виробництва включає в себе наступні
основні положення:
− відмова від надлишкових запасів;
− відмова від завищеного часу на виконання допоміжних і транспортно–
складських операцій;
− відмова від виготовлення серій деталей, на які немає замовлень
покупців;
− усунення простоїв обладнання;
− обов'язкове усунення браку;
− усунення нераціональних внутрішньозаводських перевезень і ін.
−

Рисунок 1 – Переміщення матеріальних потоків в ланцюзі поставок
Наприклад, виробнича логістика металургійного комбінату відповідає за
проектування, формування і оптимізацію концентраційно-розподільчих систем
всередині підприємства і їх ефективне використання при управлінні потоками
сировини (агломерат, кокс), чавуну і сталі, і готової продукції (сляби, труби,
лист і т.п.) у внутрішньому середовищі промислового підприємства.
Успішність ланцюга поставок оцінюється за трьома критеріями:
працездатність (забезпечення роботи без зривів), скорочення витрат і
скорочення часу оборотності одиниці продукції всередині системи.
Для цього потрібен глибокий аналіз: місць виробництва, кількості
виробничих потужностей, платформ і складів, що визначають фізичні потоки
між різними учасниками в ланцюзі постачань і впливають на оптимальний
розподіл готової продукції в потрібних стоках для подальшої доставки
споживачеві [2].
Supply Chain Management простягається від постачальників сировини через
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виробництво, складання, контроль якості, складування і далі через канали
дистрибуції, оптових торговців і роздрібних продавців до місця кінцевого
споживання продукції або послуг. Цей процес повинен управлятися в цілому,
незалежно від функцій окремого підприємства і кордонів між підприємствами,
щоб в результаті збільшити цінність бізнесу всіх його учасників. Досягти цієї
мети може тільки те підприємство, яке працює разом з постачальниками і
клієнтами над оптимізацією повних торгових відносин, а не тільки своїх частин
цього процесу.
Недостатньо зосередитися тільки на поліпшення внутрішніх процесів і
функцій, тому що ділові дії підприємства також включають мережу відносин,
що далеко виходять за стіни компанії. Тому призначення і мета SCM полягає в
тому, щоб керувати і вдосконалювати цю складну мережу відносин через
інтеграцію зв'язків, надання та спільне використання технологій, інформації і
ресурсів.
Своєчасна і точна інформація про ланцюг поставок дозволяє виробникам
виробляти і відвантажувати стільки продукції, скільки може бути продано.
Ефективні системи ланцюжка поставок допомагають як виробникам, так і
роздрібним торговцям скоротити надлишкові запаси.
Транспортні мережі і ланцюги пов'язують функціональні сфери поставок,
виробництва і збуту в кожній з організацій, об'єднані один з одним
міжфункціональними і міжорганізаційними бізнес-процесами.
Логістична мережа поставок об'єднує всі компанії і підприємства, які
вносять свій внесок в продукцію. При цьому мережа включає постачальників
для своїх постачальників, а також клієнтів для власних клієнтів.
Підприємства не працюють ізольовано, кожен з них діє як покупець, коли
він купує матеріали у своїх власних постачальників, а потім він виступає в
якості постачальника, коли вона приносить матеріали своїм власним клієнтам.
Таким чином, оптовий покупець є покупцем при купівлі товарів у виробників, а
потім постачальником при продажу його роздрібним магазинам: виробник
компонентів купує сировину у своїх постачальників, збирає їх в компоненти і
передає результати іншим виробникам. Продукти переміщуються через ряд
організацій по шляху від початкових постачальників сировини, через проміжні
організації і до кінцевих споживачів.
При управлінні матеріальними потоками в процесі реалізації готової
продукції вирішуються завдання розподільної логістики. Це велике коло
завдань, вирішенням яких займаються підприємства, що здійснюють
торговельно-посередницьку діяльність.
Функціонування логістичних ланцюгів металовиробів находиться в
постійно мінливому високотехнологічному середовищі, тому рішення великих
проблем вимагає часу, точності і досконалості. Сервісний металоцентр (СМЦ) –
це важлива ланка в мережах і ланцюгах поставок, яке забезпечує матеріальну і
інформаційний зв'язок між етапами виробництва і споживання. Це специфічна
галузь промисловості, яка займається обробкою металів, і виконує більшість
операцій заготівельного виробництва: різка на стрічки і листи, виготовлення
профілів і конструкцій різного ступеня складності.
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Управління ланцюгом фокусується на поставці кінцевому користувачеві
продукції або послуг з найвищою можливою споживчою цінністю при
найнижчій можливій собівартості і за найкоротший на ринку час. Досягти цієї
мети можуть тільки ті підприємства, які працюють разом з постачальниками і
клієнтами над оптимізацією повних торгових відносин, а не тільки своїх частин
цього процесу. SCM підкреслює той факт, що недостатньо зосередитися тільки
на поліпшення внутрішніх процесів і функцій, тому що ділові дії підприємства
також включають мережу відносин, що далеко виходять за стіни компанії. Тому
призначення і мета управління полягає в тому, щоб керувати і вдосконалювати
цю складну мережу відносин через інтеграцію зв'язків, надання та спільне
використання технологій, інформації і ресурсів [3].
Критеріями ефективності роботи ланцюгів поставок є: відношення чистого
робочого часу виконання замовлення (роботи) до часу підготовки, виконання та
завершення виконання договірних зобов'язань, рівень доданої вартості або
мінімізації маржі, а також якість сервісу надаються виробничих послуг.
Реалізація Supply Chain Management і впровадження відповідних систем
доцільні там, де витрати на роботу з постачальниками, дистриб'юторами і
логістику складають помітну частку собівартості продукції. До таких
підприємств в першу чергу відносяться багатопрофільні металургійні холдинги
і підприємства хімічної промисловості, виробники товарів народного
споживання, великі дистриб'ютори і оператори роздрібної торгівлі.
Застосування елементів наскрізного управління по відношенню до
фундаменту ланцюга поставок дозволяє всім учасникам повною мірою
використовувати накопичений логістичний потенціал.
Одними з найбільш відомих міжнародних стандартів в галузі управління
ланцюгами поставок в даний час вважаються:
1. Supply Chain Operations Reference.
2. Global Supply Chain Forum.
3. Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment.
4. Supply Chain Consortium Best Practice Framework.
5. Європейські стандарти ISO \ PAS28000, ISO-9000.
На їх основі може здійснюватися розробка стандартів для підприємств
логістичного сервісу і повних ланцюгів поставок, але, обов'язково з
урахуванням національних вимог і особливостей.
Важливий напрямок вдосконалення логістичних процесів – поліпшення
міжфункціональної взаємодії учасників. Взаємна інтеграція в бізнес партнерів
по ланцюгу поставок призводить до розуміння того, як працюють
постачальники, в якому напрямку розвивати спільний технічний потенціал, як
вибудовувати систему контролю і обмінюватися інформацією і, в результаті,
спільно вдосконалювати діяльність.
Не менш важливим є залучення клієнтів до процесу логістичного
обслуговування, спільна оцінка справжніх проблем замовників і формування
для них не стільки конкретних видів послуг, скільки інтегрованих логістичних
пропозицій, націлених на кінцевий результат і комплексний розвиток бізнесу
споживачів.
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Правильна оцінка і прогноз тенденцій розвитку ринків, своєчасна
пропозиція управлінських рішень, націлених на споживачів і прибуток,
перестановка акцентів і координація діяльності учасників ланцюгів поставок
(наближення постачальників, розподільних центрів, торгових підприємств до
місць виробництва та реалізації готових товарів і послуг, залучення
постачальників і споживачів в процеси проектування, розробки послуг і ін.), всі
ці заходи дозволяють сервісним підприємствам знижувати логістичні витрати
без збитку для якості обслуговування, як можна довше залишаючись в зоні
прибутку.
Тісна співпраця з логістичними операторами забезпечує підприємствам
можливість успішно управляти глобальними ланцюгами поставок сировиною і
поставками готової продукції, які охоплюють різні країни.
Багато великих компаній звертаються до сторонніх постачальникам
логістичних послуг (3PL) і стороннім постачальникам логістичних послуг (4PL)
через економічну ефективність, яку вони можуть забезпечити. Це дозволяє
організаціям зосередитися на своїх бізнес–пріоритети і основних видах
діяльності.
3PL не вступає у володіння (або право власності) на продукцію, що
поставляється. Ця третя сторона виступає в якості посередника або менеджера
між двома іншими сторонами. Це включає в себе сприяння переміщенню
деталей і матеріалів від постачальників до виробників, а також готової
продукції від виробників до дистриб'юторів і роздрібним торговцям. 3PL може
мати або не мати свої власні активи, такі як вантажні автомобілі і склади.
Більшість 3PL пропонують пакет інтегрованих послуг ланцюга поставок, в тому
числі: транспорт, складування, крос-докінг, управління запасами, упаковка,
експедирування вантажів. Компанії звертаються до 3PL, коли їх ланцюг
поставок стає занадто складним для внутрішнього управління [4].
Сторонній логістичний постачальник, або 4PL, представляє більш високий
рівень управління ланцюгом поставок для клієнта. 4PL дає своїм клієнтам
уявлення про «ланцюгах контролю» своїх ланцюжків поставок, спостерігаючи
за складом, транспортними компаніями, експедиторами і агентами.
Рада фахівців з управління ланцюгами поставок визначає стороннього
логістичного провайдера (4PL) як: «інтегратор, який збирає ресурси,
можливості і технології своєї власної організації та інших організацій для
проектування, створення і запуску комплексних рішень для ланцюжка
поставок».
Як правило, 4PL не володіє транспортними або складськими активами.
Замість цього він координує ці аспекти ланцюжка поставок з постачальниками.
4PL може координувати дії інших 3PL, які займаються різними аспектами
ланцюжка поставок. 4PL функціонує на рівні інтеграції та оптимізації, в той час
як 3PL може бути більш сфокусований на повсякденних операціях. 4PL має
інтегровані технологічні пропозиції, які забезпечують високий рівень видимості
в ланцюжку поставок для тактичного і стратегічного аналізу.
Основні чинники безперервного зростання попиту на послуги логістичних
провайдерів включають глобалізацію світової економіки, використання
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виробничої технології «точно в строк» (JIT – just-in-time manufacturing) і
розвиток електронної торгівлі (e–commerce). Процес глобалізації сприяє
розширенню і ускладнення товаророзподільчих каналів і мереж поставок.
Активне залучення українських підприємств до глобальних ланцюга
поставок, вихід вітчизняних виробників на світові ринки, наслідки військових
дій,
пандемія
та
ін.
спонукають
менеджмент
промислових,
сільськогосподарських, торгових і сервісних підприємств до необхідності
звернути увагу на логістику свого бізнесу, на організацію логістичних процесів
(закупівель, виробництва, розподілу). Українські та міжнародні логістичні
компанії нарощують обсяги і асортимент послуг по координації логістичних
процесів клієнтів та управління ланцюгами поставок. Це відповідає глобальним
трендам. Лідери світового ринку 3PL все більше позиціонують себе не як
операціоністів, які виконують для вантажовласників операції з транспортування
і зберігання вантажів, а як консультантів, які допомагають бізнесу в просуванні
товарів до споживачів. Вони пропонують клієнтам не послуги, а рішення
логістичних проблем.
Поставки на підприємства, їх вплив на результати діяльності підприємств
мають важливе значення в управління ланцюгами поставок і взаємодії з
постачальниками. Управління поставками є ефективною стратегією отримання
підприємствами конкурентних переваг. Однією з перспектив є інтеграція
маркетингу та управління поставок, що дає можливість значного підвищення
ефективності поставок.
Планування ланцюгів поставок являє собою форму регулювання і
управління процесами, що протікають в рамках окремого ланцюга поставок,
через розробку часових параметрів цих процесів, що показують, як і коли вони
повинні виконуватися. Розрізняють три рівні планування:
− стратегічний рівень – довгострокове планування (10–15 років);
− тактичний рівень – середньострокове п'ятирічне планування;
− оперативний рівень – поточне короткострокове планування (місячне,
квартальне, річне).
Цим трьом рівням планування відповідають цілі, поставлені в рамках
ланцюга поставок: цілі стратегічного рівня, цілі тактичного рівня і мети
оперативного рівня.
Планування ланцюгів поставок починається з прийняття стратегічних
рішень вищого рівня: розробляється місія, корпоративна стратегія і бізнес–
стратегія. Потім формулюються функціональна і логістична стратегії в рамках
прийняття стратегічних логістичних рішень. На рівні прийняття тактичних
рішень розробляються плани використання потужностей і узагальнені плани,
будується основний графік. Рівню оперативних логістичних рішень відповідає
побудова короткострокових графіків.
Одним із шляхів залучення українського бізнесу у світові інтеграційні
процеси стає створення і розвиток власних ланцюгів поставок українських
компаній і їх включення, таким чином, в глобальні ланцюга поставок.
Одним з яскравих прикладів може служити компанія «Метінвест», яка
планує свою роботу в ланцюзі постачань як наскрізний виробничо-логістичний
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ланцюг. Для її реалізації створено бізнес-модель планування в SAP APO SNP
(рис. 2).

Рисунок 2 – Бізнес-модель операційного планування
В рамках довгострокового планування компанія формулює власну місію,
бачення і стратегічні цілі. В рамках загальної місії встановлюються
середньострокові цілі на два роки. Наступний рівень – це рівень завдань, які
можна розділити на дві частини: зовнішні і внутрішні. Зовнішні завдання
спрямовані на покупця: підвищення клієнтського сервісу, розвиток логістики
дистриб'юторів, розвиток постачальників послуг і т.д. Внутрішні завдання
спрямовані на забезпечення конкурентних переваг у виробництві сталі,
досягнення рівня кращих практик ведення бізнесу.
Процеси операційного планування є кросс-функціональними процесами і
припускають щільну взаємодію між функціями продажів, виробництва,
закупівель, логістики і планування. На нижче представленій схемі відображена
організація потоку даних в процесах операційного планування (рис. 3).
Реалізація процесів операційного планування ПО SAP передбачає
інтеграцію в єдине ціле модулів SAP, що дозволяють: формувати прогноз
продажів, актуалізувати логістичну складову, формувати прогноз цін на
сировину, управляти веденням основних виробничих даних
Такими модулями є: матеріали, прогноз продажів на рівні продуктових
груп, ціновий прогноз на базисі умов продажу, план продажів, план
виробництва, план перевезень, потреба в основному сировину (рис. 4).
Компанія розвиває систему управління поставками: забезпечує
виробництво сировиною, матеріалами та обладнанням, а також поставляє
металопродукцію споживачам. Наприклад, розглянута компанія з метою
оперативних поставок сировини і продукції по всьому світу в своїй структурі
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має власну транспортно-експедиторську компанію і судноплавні лінії.
Для підвищення ефективності ланцюгів поставок виробляються стратегічні
рішення вищого рівня, стратегічні логістичні рішення, тактичні логістичні
рішення.

Рисунок 3 – Потік даних в процесах операційного планування

Рисунок 4 – Технічна архітектура рішення операційного планування
Ключовою ланкою в архітектурі реалізації процесів планування в SAP є
модель планування ланцюга поставок. Модель планування ланцюга поставок є
граф, вершинами якого є постачальники, виробники, перевалочні пункти і
місця розташування попиту. В якості ребер графа виступають транспортні
відносини, що характеризують маршрути транспортних потоків. Планування
пропускної здатності вершин графа, відповідних виробничих підприємств,
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здійснюється за допомогою моделей виробничого планування.
Структура моделі планування ланцюга поставок компанії Метінвест
досить складна, що обумовлено широкою географією поставок продукції, а
також
складною структурою
внутрішньо-групової кооперації
між
підприємствами. Мережа поставок компанії включає 14 підприємств, 394
споживача, 1 116 транспортних зв'язків (маршрутів).
Основними елементами моделей виробничого планування є:
− основні виробничі агрегати підприємства (робочі місця);
− перелік вироблених матеріалів по кожному виробничому агрегату;
− набір основних виробничих даних (специфікації, технологічні карти) для
кожного матеріалу.
Моделі лінійного програмування і методи їх оптимізації грають головну
роль у всіх типах завдань управління ланцюгами поставок. У задачі
виробничого планування враховується динаміка попиту, виробництва і
зберігання продукції.
Для того щоб процес планування ланцюга поставок був максимально
ефективним, необхідно чітко уявляти, чого і як треба домогтися в кінцевому
результаті, тобто повинна бути якась «ідеальна» модель, вже існуюча і
застосовується при управлінні іншими ланцюгами поставок (методика
використання кращої практики) або спроектована в «лабораторних» умовах, до
досягнення параметрів якої необхідно прагнути. Повністю втілити «ідеальну»
модель на практиці буває досить складно, якщо взагалі можливо. Це
пояснюється тим, що неможливо в точності відтворити всі ті умови, в яких
функціонує вже існуюча «ідеальна» модель ланцюга поставок, і тим більше
неможливо втілити штучну «ідеальну» модель, створену в лабораторних
умовах, так як в такому випадку не можуть бути враховані всі реальні
параметри ринкової економіки.
6.2. Вплив автоматизації та цифровізації на розвиток поставок
У найближче десятиліття цифрові платформи (digital platforms) стануть
домінуючими для світової металургійної промисловості шляхом цифрового
з'єднання всіх учасників ринку. Головною метою цього процесу є підвищення
ефективності для всіх ланок, що дозволить прогнозувати попит на сталеві
вироби і цінові тенденції з набагато більшою точністю (рис. 5).
Інститут McKinsey оцінює, що транспортно-складська промисловість має
третій за величиною потенціал автоматизації в будь-якому секторі. Багато
операцій можуть бути автоматизовані до 2030 року, оскільки штучний інтелект
бере на себе багато повторюваних дій, які виконують логістичні компанії.
Системи управління складом будуть відстежувати запаси в режимі реального
часу, гарантуючи, що вони відповідають системі замовлення [6].
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Рисунок 5 – Трансформація ланцюга поставок під впливом цифрових
інновацій [5]
У світі через сервісні металоцентри (СМЦ) проходить не менше однієї
третини від усієї виробленої металопродукції. Поставка «точно в строк» є
одним із головних завдань металоцентри, з цілодобовим обслуговуванням для
своєчасного реагування на непередбачений попит на сталеві вироби. При
цьому, організація ефективної роботи СМЦ повинна забезпечуватися за
рахунок активного використання сучасних цифрових методів управління всіма
операціями, а також своєчасного впровадження інформаційних технологій.
У найближчі роки сервісні металоцентри зіткнуться з досить серйозними
змінами в організації роботи. Цифрові платформи на ринку стали і
металовиробів змінюють традиційні бізнес-моделі, які залежать від готових
запасів і арбітражних угод в якості основних елементів взаємин постачальника і
споживача. СМЦ повинні знайти нові способи створення цінності для покупців,
виробників і інших учасників ланцюга поставок – інакше вони зникнуть.
Основною метою сучасного сервісного металоцентру є надання
комплексного сервісу як для покупців металу, так і для його виробників. У
найближчій перспективі клієнти СМЦ зможуть використовувати такі сучасні
цифрові інструменти, як контрактні портали (contract portals), інтернетмагазини (online shops) і огляд замовлень (order reviews). Індивідуальні рішення
дозволяють сервісним центрам запропонувати клієнтам більш спеціалізовану
металопродукцію і різноманітні послуги.
Дослідження і практичний досвід конкурентоспроможних підприємств на
ринку металів показують, що більш високий бізнес з доданою вартістю має
великий потенціал і перспективу. Хорошим прикладом цього є інвестиції в 3Dлазери, які можна використовувати для об'єднання кількох завдань клієнта,
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таких як свердління, розпилювання та розрізання за привабливою ціною, з
високим рівнем точності і якості виконання замовлення.
Впровадження цифрових робочих місць (digital workplace) дозволяє
отримувати не тільки перевага доступного рішення для модернізації та
інтеграції розрізнених операцій, але і рішення, які об'єднують усіх учасників
виробництва і сервісних центрів, дозволяючи їм спілкуватися і співпрацювати з
виробничою метою, відповідаючи як їх індивідуальних потреб і перевагам, а
також загальним потребам підприємства і ланцюги поставок металовиробів.
Разом з оцифруванням процесів в логістичному ланцюзі металовиробів,
також все більшого значення набуває інтелектуальне використання отриманих
даних. Наприклад, один з найбільших європейських дистриб'юторів стали і
металовиробів Klöckner & Co співпрацює з провідним постачальником
штучного інтелекту (artificial intellect) німецькою компанією Arago GmbH.
Використання штучного інтелекту допомагає сервісному металоцентру
автоматизувати частини ІТ-інфраструктури за рахунок постійних процесів
навчання і самовдосконалення.
Розвиток металосервісних центрів тягне за собою розширення і
поліпшення каналів збуту металопродукції, що в свою чергу сприяє розвитку
металургійної галузі та економіки країни.
Одним із стримуючих чинників для цих новацій є закритість баз даних
постачальників сировини і підприємств. Скорочення термінів підготовчих
операцій у виробничому циклі (перемикання на роботу з конкретним
контрактами) і термінів поставок сировини знаходиться в прямій залежності від
того в якій мірі усіма учасниками ланцюга поставок буде відкритий обмежений
доступ до своїх баз даних про плановані обсяги, сортаменті готової продукції і
даних про можливостях поставок сировини.
Криза COVID-19 призвела до прискорення використання бізнес-моделей
рівня Індустрії 4.0, тобто впровадження технологій автоматизації, автономних
систем і штучного інтелекту. Чим більше ланцюг поставок залежить від людей,
тим більше ризиків. При цьому технології Індустрії 4.0 не залежать від
людського фактору. Також використання автоматичних машин дозволить
значно скоротити транспортні витрати, імпортні мита і ризик перевиробництва.
6.3. Ризики при управлінні ланцюгами поставок
У світлі зростаючої складності бізнесу та зростаючої загальної
невизначеності, створення систематичного підходу до управління ризиками в
ланцюгу поставок стає все більш актуальним. Багато компаній, які сьогодні
покладаються переважно на реактивні заходи, хочуть покращити свої
можливості управління ризиками в ланцюгах поставок – і заявляють, що готові
інвестувати для цього більше часу та ресурсів.
Багатотижневі збої в ланцюгах поставок, які спричиняють значний
фінансовий тягар, спричинили відродження управління ризиками в операційній
діяльності. Передові компанії прагнуть підготуватися до нових ризиків,
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включаючи кібератаки, або екологічні проблеми, наприклад декарбонізацію
загального виробничого сліду.
Згідно з дослідженням, проведеним Міжнародним консорціумом з
сертифікації безпеки інформаційних систем (International Information System
Security Certification Consortium), у світі не вистачає майже трьох мільйонів
фахівців з кібербезпеки. Вивчення стану робочої сили 2020 року показали, що
62% компаній та підприємств були недостатньо укомплектовані фахівцями з
кібербезпеки. Обов’язки таких фахівців можуть включати:
− підтримку безпеки даних;
− управління ризиками безпеки;
− оцінку відповідності вимогам безпеки;
− виявлення та усунення загроз;
− розробку архітектури мережевої безпеки;
− моніторинг, підтримку або усунення несправностей систем
кібербезпеки.
Дослідження Ponemon Institute, опубліковане у 2020 році, показало, що
65% працівників центрів кібербезпеки розглядали можливість покинути свою
поточну організацію. Основними джерелами невдоволення були стресові умови
роботи та величезна кількість призначених обов'язків. Високий рівень
виснаження персоналу є серйозними проблемами в деяких сферах кібербезпеки.
Види збоїв, з якими сьогодні стикаються виробники, є ширшими і
непередбачуваними – частково в результаті розширення ланцюгів поставок в
пошуках заощаджень і почасти тому, що в динамічній глобальній економіці
зміни є єдиною постійною величиною. Так різноманітні дослідження в сферах
продажів і маркетингу, розробки програмного забезпечення, інженерії та права
показали, що успіх компаній залежить не тільки від рівня професійних знань їх
працівників. Пандемія COVID-19 різко прискорила необхідність практичної
реалізації soft skills у робочої сили [7].
Soft skills (м’які навички) необхідні фахівцю, щоб мати справу із
зовнішнім світом, представниками компаній-партнерів і співпрацювати зі
своїми колегами [8]. Результати дослідження, проведеного в Гарвардському
університеті, говорять про те, що внесок hard skills у професійну успішність
співробітника складає всього 15%, тоді як на soft skills припадають 85%.
М’які навички, які зазвичай визначають як нетехнічні навички, дозволяють
фахівцям ефективно та гармонійно взаємодіяти, життєво важливі для
організацій і можуть впливати на культуру, мислення, лідерство, ставлення та
поведінку [9].
Ці навички поділяються на такі категорії:
1. Розширені навички спілкування та ведення переговорів.
2. Міжособистісні навички та емпатія.
3. Лідерські та управлінські навички.
4. Підприємливість та ініціативність.
5. Адаптивність і навички постійного навчання.
6. Навчання та навички навчання.
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Швидке зростання цифровізації та віддаленої роботи висуває нові вимоги
до співробітників, навички яких повинні відповідати змінам на робочих місцях
та в бізнес-пріоритетах, які встановлюють їхні компанії (рис.6).

Рисунок 6 – Ризики та потенціал soft skills
Згідно з останнім глобальним опитуванням McKinsey щодо
перекваліфікації, частка компаній, які займаються емпатією та навичками
міжособистісного спілкування, подвоїлася у 2020 році. Від 71 до 90 відсотків
кажуть, що перетворення їхніх навичок позитивно вплинуло на результати
компанії: здатність реалізовувати стратегію компанії, результативність та
задоволення співробітників та репутацію роботодавця. Крім того,
перекваліфікація дає позитивну економічну віддачу та підвищення морального
духу співробітників.
При управлінні ризиками в ланцюгах поставок важлива інтеграція їх
ланок, так як ризик може реалізуватися в одній організації, але наслідки цього
ризику автоматично передаються всім підприємствам. Всім учасникам ланцюга
поставок необхідно працювати злагоджено для взаємної вигоди, знижуючи тим
самим загальну вразливість.
Систематична класифікація ризиків і розробка відповідної стратегії
реагування вкрай важливі для стратегічного підвищення стійкості ланцюга
поставок при одночасному зведенні необхідних витрат до мінімуму.
До найпоширених ризиків в ланцюгах поставок відносять:
а) ризики, пов'язані безпосередньо з транспортуванням вантажу на
конкретному транспортному засобі, включаючи поломку рухомого складу,
дорожньо-транспортні пригоди, викрадення або пропажу транспортного засобу,
вибухи, пошкодження при навантаженні, укладанні, вивантаженні,
пошкодження тари (упаковки), втрату або неправильне оформлення документів
і т.д.;
б) ризики втрати якості або пошкодження вантажу при зберіганні,
складуванні (вантажопереробки) та інших операціях на складах і при підготовці
до відвантаження;
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в) ризики, пов'язані із затримкою вантажу при митному оформленні
імпорту–експорту, і ін.
Ідентифікувати потенційні ризики в ланцюзі постачань до їх появи
можливо із залученням експертів або спеціалістів в галузі прогнозування
ризиків. При ідентифікації важливо виділити впливають на величину
невизначеності і ризику фактори. У логістичних бізнес-процесах ланцюга
поставок до них відносять:
− характеристики товару і його упаковки;
− засоби транспортування, особливості логістичної інфраструктури
(наприклад, типи складів, види обладнання для вантажопереробки і т.п.);
− час циклу виконання замовлення, вид маршруту при доставці вантажу і
т.д.
На весь ланцюг поставок впливають ризики макросередовища – економічні
кризи, обмеження доступності сировини, політична нестабільність, нові вимоги
законодавства, стихійні лиха. Істотний вплив роблять ризики розширеної
ланцюга поставок, які включають операційні ризики, тобто ризики у власній
ланцюга поставок і ризики ланцюга поставок постачальників і клієнтів.
До операційних ризиків відносяться ризики при плануванні, закупівлі,
виробництві, запуск нового продукту, поставок.
До ризиків ланцюга поставок постачальників і клієнтів відносяться ризики
постачальників і їх підрядників, ризики компаній, що надають послуги
аутсорсингу, ризики споживачів. Крім того, існують функціональні ризики,
тобто ризики «суміжних» бізнес-процесів, організації та інфраструктури –
ризики некоректної юридичної, податкової підтримки, ризики підбору
персоналу, ризики ІТ підтримки.
Чим складніше ланцюг поставок, тим більше ризиків потрібно враховувати
при її управлінні. Інтегровані ланцюги поставок схильні до великих ризиків:
залежність від постачальників сировини і послуг (наприклад, логістичних);
залежність від інфраструктури; менше часу реагування на збої в розширеній
ланцюга поставок; більше ціна будь-якої помилки управління.
Збільшення оцифрування та використання інформаційно-комунікаційних
технологій для виконання важливих функцій ланцюга поставок призвело до
появи нових аспектів ризиків, якими необхідно керувати. Всі нові передові
технології виробництва, від адитивних технологій до набагато кращих
наскрізних інструментів керування ланцюгом поставок, які люди знаходять у
цій пандемії, дають змогу краще бачити, що відбувається, і бути більш
активними, коли щось трапляється. Інвестування в ці інструменти може
сприяти підвищенню продуктивності та конкурентоспроможності підприємств.
Ідентифікація ризику дозволяє згодом отримати кількісну і якісну оцінку
ризику – оцінку ймовірності настання небезпеки, прогнозування ймовірності
рівня втрат в ланцюзі постачань і їх вартісної або натуральної величини.
Отримані оцінки дозволяють далі розробити рішення про запобігання
(контролі) ризику – організаційно-технологічні та економічні заходи, що
вживаються з метою мінімізації розмірів збитку і при регулюванні збитків
контрагентів ланцюга поставок.
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Більш просунуті компанії мають постійні команди і процеси управління
ризиками в ланцюгу поставок. До цієї групи, як правило, відносяться провідні
автомобільні виробники, виробники хімікатів і електроніки з дуже складними
глобальними ланцюгами поставок.
Управління ризиками полягає в попередженні несприятливих подій, а не
тільки в збереженні матеріальних активів або уникнення ризиків.
Процес управління ризиками охоплює весь ланцюг поставок з можливістю
безперешкодного включення нових ланок. Лідери SCM не тільки усвідомлюють
ризики, але і намагаються їх мінімізувати. Адаптивний ланцюг поставок
виглядає наступним чином: розвиток багатоцільовий робочої сили, гнучке
перепланування товаропотоків, підвищення можливості зберігати репутацію
бренду, розвиток процесів SRM і CRM, розвиток здатності оперативно
впливати на зміну попиту, плани дій на випадок непередбачених обставин,
участь в заходах з лобіювання, хеджування.
В якості технологій, що дозволяють управляти ризиками, використовують:
моделювання фінансових ризиків, операційне планування ланцюжка поставок,
стратегічне планування ланцюжка поставок, інструменти управління ризиками,
прогнозне моделювання, сценарне моделювання, імітаційне моделювання
процесів.
Розробляючи і оцінюючи сценарії з різними можливостями для заздалегідь
визначених ризиків, найбільш просунуті організації можуть проводити
високорівневі розрахунки впливу, які дозволяють краще розставити пріоритети.
Відповідно, вибір пріоритету ґрунтується не тільки на фінансових факторах, а й
на специфічних для бізнесу факторах, таких як нормативні і стратегічні
міркування, а також схильність компанії до конкретних ризиків.
Ризик-менеджери в ланцюгу поставок розробляють набір стратегій
попередження і реагування, і підвищують загальну обізнаність про ризики
серед своїх співробітників, створюючи відкритість для усунення потенційних
недоліків і збоїв [5].
Короткострокові безпрограшні дії, які дозволяють забезпечити раннє
попередження про потенційні проблеми, можуть включати:
− збільшення страхових запасів вразливих частин;
− зміну умов контрактів для забезпечення фінансової безпеки ключових
партнерів;
− інвестування в нові навички та можливості, такі як впровадження
цифрових інструментів для поліпшення видимості ланцюга поставок.
Середньострокові і довгострокові заходи можуть містити наступні
рішення:
− диверсифікація бази поставок сировини та напівфабрикатів;
− диверсифікація розташування і вертикальну інтеграцію для зменшення
залежності від окремих постачальників;
− автоматизація та оцифрування виробництва для підвищення
маневреності виробництва.
Компанії також можуть розглянути зміни в конструкції продуктів, щоб
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оптимізувати складність або зменшити залежність від спеціалізованих
компонентів з обмеженою доступністю.
Геополітична невизначеність ще більше прискорила необхідність
ретельного та регулярного перегляду ланцюгів поставок. Розробляючи та
оцінюючи сценарії з різними ймовірностями для заздалегідь визначених
ризиків, найдосконаліші організації можуть робити розрахунки впливу
високого рівня, які дозволяють краще визначити пріоритети. Відповідно,
пріоритетність базується не тільки на фінансових чинниках, а й на специфічних
для бізнесу чинниках, таких як регуляторні та стратегічні плани та оцінка
індивідуальної специфічної схильності компанії до ризику.
Ризик-менеджери у ланцюгах поставок розробляють набір стратегій
реагування та проактивного реагування та сприяють загальному усвідомленню
ризиків серед своїх співробітників, створюючи відкритість для вирішення
потенційних дефіцитів і невдач.
Висновки
Ефективне управління ланцюгами поставок в сучасній глобальній
економіці вимагає підходу, який включає в себе не тільки своєчасну доставку та
страхування від збитків. Глобальне середовище, нормативні акти, торгові війни,
політика і інші ризики повинні бути прийняті до уваги для визнання таких
переваг, як більш швидкий час виконання замовлення, розширені можливості і
розширений асортимент продукції.
Для вирішення завдань сьогоднішнього глобального операційного
середовища компаніям необхідно фундаментально переглянути те, що
становить загрозу для їхнього бізнесу, узгодити ресурси, визначити модель soft
skills, що дозволить зробити їх ланцюги поставок більш гнучкими і стійкими.
З цією метою система освіти перебудовується для адаптації до мінливих
умов роботи підприємств, а зміни в системі освіти України мають стати
відповідями на те, чому і як навчатися в сучасному світі.
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KAPITEL 7 / CHAPTER 7
SILYBIN, THE MAIN BIOACTIVE COMPONENT OF MILK THISTLE
(SILYBUM MARIANUM). CHEMISTRY, BIOAVAILABILITY, AND
METABOLISM

СИЛІБІН, ОСНОВНИЙ БІОАКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ РОСТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (SILYBUM
MARIANUM). ХІМІЯ, БІОДОСТУПНІСТЬ ТА МЕТАБОЛІЗМ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-030

Introduction
Milk thistle (Silybum marianum) is a medicinal plant that has been used for
thousands of years as a remedy for various ailments. The main component of S.
Marianum fruit extract (silymarin) is a flavonolignan called silybin, which is not only
the main element of silymarin, but is also the most active ingredient in this extract,
which has been confirmed in various studies. This compound belongs to a group of
flavonoids known as flavonolignans. The structure of silybin consists of two main
components. The first component is based on derivatives of taxifoline, the second phenylpropanoid unit, which in this case is an alcohol of coniferyl. These two
particles are interconnected in one structure by an oxyron ring. Since the 1970s,
silybin has been considered in official medicine as a substance with hepatoprotective
properties (fig. 1, 2). There are many studies that demonstrate many other useful
properties of silybin for medicine.
Milk thistle is a medicinal plant that has been used for thousands of years as a
remedy for various diseases [1]. Thistle - an annual or biennial plant of the family
Compositae or Aster, blooms in July - August with reddish-purple flowers. Thistle
should grow in a warm atmosphere and dry soil, it can reach a height of up to 3 m
and in cross section up to 1 m. However, most often it reaches 0.9-1.8 m in height.
Thistle's native habitats are Southern Europe, Southern Russia, Asia Minor, and
North Africa, and it is naturalized in North and South America, as well as in South
Australia. In Ukraine, it grows like a weed, in fields, along roads, in deserts, dumps
and dry places. It is often cultivated in gardens as an ornamental and medicinal plant.
The leaves are large, pinnately lobed or pinnately dissected, leathery, dark
green, speckled with shiny white stripes, hence the species name - spotted, on the
edge of the plate and on the veins on the underside covered with spikes. The flowers
are collected in round baskets at the ends of each stem. Baskets apical, solitary,
oblong or spherical, on thin peduncles. The flowers are tubular, pink, purple or white.
The heads of milk thistle flowers have a diameter of 4–8 cm and contain about 50–
200 tubular flowers (individual flowers that belong to the group of flowers), the sizes
of which are 13–25 mm with a color from purple to purple. Baskets begin to appear
in July, milk thistle bears fruit in August-September.
Propagated by seeds. The fruits are ovoid achenes, slightly compressed on the
sides, 0.5–8 mm long and 2–4 mm wide. The surface is smooth, shiny, sometimes
matte and longitudinally wrinkled. The fruits are spotted, from black to light brown,
sometimes with a purple tinge.
There is confusion as to whether milk thistle has fruit or seeds. From a botanical
point of view, this plant has a seed that is similar to a seed but is technically a fruit.
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Each fruit (with the smell of cocoa and an oily bitter taste) is about 5-8 mm long, up
to 2-3 mm wide and 1.5 mm thick with a glossy, brownish-black to grayish peel.
They are hairless, but have a white silky appendage of fine bristles.
Silybum marianum has been used since ancient times by doctors and herbalists
to treat a number of liver disorders and gallbladder disorders. The first records of this
plant can be found in the Old Testament (Genesis 3:18). In ancient Greece, Silybum
marianum was administered to treat liver dysfunction [2]. It has also been found that
Indian and Chinese doctors have used Silybum marianum in clinical practice for liver
and gallbladder problems. Its hepatoprotective effect has been proven by many
researchers [3]. Due to its beneficial properties, silymarin - an extract of milk thistle was classified by the WHO in the 1970s as an official drug with hepatoprotective
properties [4].

Figure 1 - Chemical components of Silybum marianum [25]
Silymarin is 1.5-3% of the dry weight of the fruit and is an isomeric mixture of
unique flavonoid complexes - flavonolignans. The main representatives of this group,
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represented in silymarin, are silybin, isosilybin, silychristine, isosilychristine,
silidianin and silymonin [5]. The chemical composition of milk thistle fruits, in
addition to flavonolignans, also includes other flavonoids (such as taxifolin,
quercetin, dihydrokaempferol, kaempferol, apigenin, naringin, eriodictiol and
chrysoeriol), 5,7-dihydroxythyrofolium, spihydroxychromone; oil (60 %, linoleic
acid; 30%, oleic acid; 9% palmitic acid), tocopherol, sterols (cholesterol,
campesterol, stigmasterol, and sitosterol), sugars (arabinose, rhamnose, xylose, and
glucose) and proteins [2].
However, the highest concentration, approximately 50-70% of the extract, is
silybin, which is the main bioactive component of the extract, confirmed in various
studies (fig. 1) Silybin concentrations are commonly found in conventional
pharmaceuticals containing silymarin in the range of 20–40% [5].
In addition to hepatoprotective action, silybin has strong antioxidant properties
and modulates various cellular signaling pathways, which leads to a decrease in proinflammatory mediators [6]. Silybin is also being studied as a potential anticancer and
chemoprophylactic agent [7]. Studies in recent years have shown that silybin can
inhibit serine proteases involved in blood clotting [8] and reduce the response of
platelets to physiological agonists.
7.1. Structure and chemical structure of silybin
The chemical structure of silybin was first established by Pelter and Hansel in
1968. By carefully studying the proton-nuclear magnetic resonance spectra and mass
spectrometry spectra; however, the absolute configuration of silybin at positions C-2
and C-3 was discovered by degradation by the same researchers in 1975. Silybin, also
called flavobin, silyver, silymarin I, has the molecular formula C25H22O10 and a
molecular weight of 482,441Da. The structure of silybin consists of two main units.
The first is based on taxifolin, which is a flavonol group in flavonoids. The second is
the phenylpropanoid unit, which in this case is coniferyl alcohol. These two units are
interconnected in one structure by an oxron ring (fig. 2).

Figure 2 - Chemical structure of silybin [11]
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The structure of silybin can be characterized as a small, highly functionalized
molecule with alternating carbon and heterocycles. This compound is very stable
under acidic Bronsted conditions, whereas in the presence of Lewis acids or in basic
(alkaline) conditions, stability is reduced. In addition, prolonged heating at
temperatures above 100 ° C causes disruption of its skeleton. Silybin is quite resistant
to reduction but is easily oxidized by two molecules of oxygen to 2,3-dehydrosilybin
[9].
Silybin in neutral aqueous solutions has weak acidic properties, with ap Ka =
6.63 for the 5-OH group, 7.7–7.95 for the 7-OH group, and 11.0 for the 20-OH
group.
In the structure of silybin, we can recognize five hydroxyl groups, which are the
main targets of the derivatization process (the process of creating derivative
compounds). Three of these hydroxyl groups (5-OH, 7-OH, and 20-OH) are phenolic.
The 5-OH group has a very strong hydrogen bond with the neighboring oxo group,
which is in conjugation with the aromatic ring and acts as a donor of free electron
pairs to the hydrogen bond with the 5-OH group. 7-OH and 20-OH have similar
properties, although the C-7 OH group is more reactive than the 20-OH group due to
a lower steric hindrance and the presence of a hydrogen bond. Group C-23 OH has
properties that lead to esterification or oxidation of carbon groups. The C-3 OH group
can be easily oxidized (even with atmospheric oxygen) to the ketone, which is
responsible for the formation of 2,3-dehydrosilybin.
In nature, silybin occurs in the form of two trans-diastereoisomers: A and B.
These two diastereoisomers are differentiated relative to the reference positions C-10
and C-11 in the 1,4-benzodioxane ring [10]. Silybin A and silybin B have 1H and
13C NMR spectra that are very similar (without any characteristic signals) and
prevent the detailed identification of individual isomers. The most popular method of
separating these two diastereomers is high-performance liquid chromatography
(HPLC), which is able to differentiate molecules by retention time analysis. Despite
the problems with NMR spectra, the absolute configurations of these
diastereoisomers were established as follows: Silybin A is a 2 R, 3 R, 10 R, 11 R
isomer with the proper name IUPAC (2 R, 3 R) -2- [(2 R, 3 R) -2,3-dihydro-3- (4hydroxy-3-methoxyphenyl) -2- (hydroxymethyl) -1,4-benzodioxin-6-yl] -2,3dihydro-3,5 7-trihydroxy-4 H -1-benzopyran-4-one. Silybin B has the configuration 2
R, 3 R, 10 S, 11 S and the name IUPAC (2 R, 3 R) -2 - [(2 S, 3S) -2,3-dihydro-3- (4hydroxy-3 -methoxyphenyl) -2- (hydroxymethyl) -1,4-benzodioxin-6-yl] -2,3dihydro-3,5,7-trihydroxy-4H -1-benzopyran-4-one (Fig. 2) [11].
Diastereoisomers of silybin also have different optical rotation parameters:
silybin A has [α] 23D + 20.0 ° (c 0.21, acetone), while silybin B has [α] 23D-1.07 °
(c 0.28, acetone) [11]. The difference between silybin A and silybin B is also
observed after the crystallization of the compound. Silybin A (MeOH - H2O) forms
yellowish flat crystals with a melting point of 162–163 ° C, while silybin B generates
yellow grain crystals (MeOH - H2O) with a melting point of 158–160 ° C [12].
In milk thistle, flavonolignans are formed by a combination of flavonoids and
lignan structures. This is due to the oxidative processes between flavonoids and
phenylpropanoids. The first hypothesis of this process was described by Freudenberg
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and confirmed by Hansel [13]. The biosynthesis of silybin from (+) -taxifolin and
coniferyl alcohol is an oxidation process catalyzed by the enzyme peroxidase [14].
The first stage of this process involves the single oxidation of the electrons of the
substrates, which leads to the formation of free radicals derived from both taxifolin
and coniferyl alcohol. These individuals respond to the O-β bonding stage, leading to
the formation of an adduct. The adduct is subsequently cyclized by adding a phenolic
nucleophile to quinone methyl (a conjugated organic compound) formed by coniferyl
alcohol. The formation of two silybin diastereomers indicates that the radical
coupling reaction is not stereospecific [14].
7.2. Metabolism of silybin
After oral administration, silybin undergoes extensive enterohepatic circulation.
The half-desorption of silybin is approximately 6 hours [15]. It was found that 3–8%
of orally administered silybin is excreted unchanged in the urine. About 80% of
silybin is excreted as conjugates of glucuronide and bile sulfate (the concentration of
silybin in bile is 60-100 times higher than in serum, and reaches a level of even 0.1
mm) [15]. It is assumed that 20–40% of bile silybin is restored, while the rest is
excreted in the feces [15]. Silybin undergoes both phases I and II biotransformation
in liver cells [16]. Studies over the last decade have shown very clearly that silybin
interacts with a limited amount of cytochromes (CYP). Several in vitro studies have
shown that silymarin extracts and various individual components inhibit CYP450
2D6, CYP450 2E1, CYP450 3A4, CYP450 2C9, and CYP450 2C8 [17,18].
However, Kawaguchi-Suzuki and colleagues [19] demonstrated that silymarin did not
significantly affect the activity of CYP450 1A2, CYP450 2C9, CYP450 2D6, or CYP
450 3A4/5.
Using nuclear magnetic resonance (NMR), Jancova et al. [20] demonstrated that
silybin is metabolized in vitro by CYP450 2C8 to O-demethylated silybin (basic) and
both mono- and dihydroxy-silybin (minor) metabolites. The presence of these
metabolites was also confirmed by Gunaratna and Zhang [21] by liquid
chromatography-mass spectrometry (LC-MS). In addition, they also found several
other hydroxylated metabolites of silybin, although the site of hydroxylation was not
determined by NMR, and the exact structure of these metabolites remains unknown.
Nevertheless, phase I plays a minor role in the metabolism of silybin in vivo.
Silybin monoglucuronides and diglucuronides, as well as silybin monosulfate
and silybin sulfate diglucuronides, are formed during phase II biotransformation of
silybin [16]. Experiments with sheep liver glucuronyltransferase described by Kren et
al. [22] demonstrated that silybin is glucuronidated in three -OH groups (C-5, C-7,
and C-20). But in humans, glucuronidation of silybin mainly occurs at C-20 and C-7.
In addition, a very important role in the metabolism of silybin is played by the
stereoselectivity of the glucuronidation process. Silybin B is glucuronidated more
efficiently, and glucuronidation is much better at the C-20 position. Silybin A is
glucuronidated with equal efficiency in both positions C-7 and C-20.
Silybin glucuronides formed in phase II are then transported by the bile duct to
MONOGRAPH

141

ISBN 978-3-949059-38-4

The level of development of technology and technology in the XXI century ‘ 2021

Book 7. Part 3

the intestinal tract, where bacterial enzymes break down sugar fragments and release
silybin aglycones, which can be reabsorbed, thus promoting enterohepatic circulation
[23].
7.3. Bioavailability and pharmacokinetics in various forms of silybin
administration
Due to its highly hydrophobic and non-ionizing chemical structure, silybin has a
poor water solubility of fewer than 50 μg / ml, and this has a great impact on its
bioavailability. However, the solubility of silybin increases significantly in various
organic solvents: for example, the solubility parameters of silybin in ethanol or
glyceryl monooleate increase to 131.3 mg/ml and 33.2 mg/ml, respectively. After oral
administration, silybin is rapidly absorbed in the stomach (with a Tmax of
approximately 2–4 h and a t1 / 2 of approximately 6–8 h). However, as mentioned
earlier, the absorption efficiency is quite low. Studies in rat models have shown that
the absolute oral bioavailability of the pure form of silybin is 0.95%.
The bioavailability of silybin in the gastrointestinal tract depends on various
factors, such as the concentration of the drug and the presence of additional
substances with a soluble nature (eg, fat, protein, amino acids, cholesterol, or other
flavonoids)
The concentration of silybin in the blood after oral administration of
conventional drugs based only on silymarin extract is considered low. One of the first
bioavailability studies of silybin was performed by Lorentz and co-authors. In their
study of six healthy patients, maximum serum concentration (Cmax) after
administration of 240 mg of silybin was low and ranged from 0.18 to 0.62 μg / ml.
However, the levels of secreted bile were approximately 100 times higher than in
serum, ranging from 11 to 44 μg / ml. Kim and co-authors compared the oral
bioavailability of three different silymarin-containing silybins in preparations with
different levels of fragmentation: Liverman capsules, Legalon® capsules, and
silymarin tablets in 24 healthy volunteers. Each subject received a 120 mg dose of
silybin in a 3 × 3 crossover study. The results showed a difference in the maximum
plasma concentrations obtained for these drugs, respectively, 6.04, 1.33, and 1.13 μg /
ml, and the AUC parameters were 13.9, 5.59, and 4.24 μg / ml × h respectively.
These results show that the bioavailability of silybin depends on the form of
silymarin administration.
The bioavailability of silybin can be significantly improved by adding solvents
to the standard silymarin pharmaceutical product [18]. Another possible way to
increase the oral bioavailability of silybin is to use phosphatidylcholine for its
preparation, as this forms phytosomes. Phytosomes are known to be a phytolipid
delivery system that forms a bridge between convection delivery systems and new
delivery systems. Phytosomes are a complex between a natural product and natural
phospholipids, such as soybean phospholipids. One of the first pharmacokinetic
studies of drugs using such types of complexes was conducted by Barzaghi and coauthors using silipid (IdB 1016) - a complex of silybin and phosphatidylcholine.
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Their results showed a clear increase in the bioavailability of silybin after oral
administration in healthy people. After administration of 120 mg of silybin
equivalents, the Cmax was 298 ng / ml for silipid (silybin-phosphatidylcholine
complex of formula C65H90NO18P) and 102 ng / ml for normal silymarin, while the
AUC values were 881 and 257 ng / ml × h, respectively. These values were very
similar both after single doses and after 8 days of administration. The effect of the
increased bioavailability of the silybin and phosphatidylcholine complex was
probably related to the passage of the drug through the gastrointestinal tract. The
following comparative study of the pharmacokinetics of silipid and pure form of
silybin was performed by Morazzoni et al., Cmax levels of unconjugated and total
silybin after administration of a single oral dose of silipid (200 mg/kg as silybin)
were 8.17 and 74.23 μg / ml, respectively. , while the mean AUC values (0-6 h) were
9.78 and 232.15 μg / ml × h, respectively. After administration of the native form of
silybin, the levels of both unconjugated and total compounds in plasma were below
the limit of analytical detection. Lee and others studied the pharmacokinetics of the
silybin-phosphatidylcholine complex (also known as phytosome) in healthy male
volunteers. Plasma silybin levels were determined in 20 patients after administration
of single oral doses of silybin-phosphatidylcholine complex (equivalent to 280 mg of
silybin). Silybin from this complex was rapidly absorbed from the gastrointestinal
tract and Tmax ranged from 0.67 to 2.67 h with a mean value of 1.4 h. The plasma
Cmax value was 4.24 ± 2.30 μg / ml, and the AUC reached 5.95 ± 1.90 μg / ml × h.
The study was performed on a dog model that also demonstrated the increased
bioavailability of silybin in the phytosomal complex of phosphatidylcholine and
silybin. The plasma Cmax, Tmax, and AUC (0–24 h) of total silybin were 1310 ± 880
ng/ml, 2.87 ± 2.23 h and 11200 ± 6520 ng / ml × h, respectively.
Another drug that was created to increase the bioavailability of silybin after oral
administration is a combination of silybin, phosphatidylcholine, and vitamin E, which
significantly increased the solubility of silybin. The study was performed on 12
healthy volunteers who used this drug, and it was shown that after oral administration
of a complex of silybin, phosphatidylcholine and vitamin E (corresponding to 47 mg
silybin) bioavailability of silybin was much higher compared to typical silymarin
containing 58 granules, mg of silybin (plasma concentration 213 ng/ml vs. 18 ng/ml,
respectively).
Another proposal to increase the oral bioavailability of silybin is the formation
of mixed micelles of bile salts. Many authors have postulated that bile salts can
increase the oral bioavailability of poorly water-soluble drugs by increasing the
transport of lipophilic substances across biological membranes. Yu and others
prepared mixed silybin-cholate / phospholipid micelles (with an average particle size
of 75.9 ± 4.2 nm) and tested their bioavailability in dogs at doses of 90 mg of silybin
equivalents. It was found that the maximum solubility of silybin is 10.0 ± 1.1 mg/ml
in the optimal composition of mixed micelles. Compared with silybin-Nmethylglucamine, after oral administration, the relative bioavailability of mixed
micelles was 252.0%. Cmax values were 107.0 and 94.7 ng / ml, respectively, but
AUC values were 13,372.4 and 505.8 ng / ml × h. Tmax was similar for both drugs 1 hour. The formation of silymarin-loaded liposomes containing bile salt (SM-LipMONOGRAPH
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SEDS) resulted in a 4.8-fold increase in the oral bioavailability of silybin in rats. The
Cmax and AUC values (after treatment with 20 mg / kg) for SM-Lip-SEDS were
1.296 ± 0.137 μg / ml and 18.406 ± 1.481 μg / ml × h, respectively, while for
silymarin powder these values were 0.640 ± 0.132 μg / ml and 3,824 ± 0,355 μg / ml
× h.
The next most promising way to increase the bioavailability of silybin is the
system of self-feeding emulsifying drugs Self-Micro (SMEDDS). It is a drug delivery
system that uses a microemulsion achieved chemically rather than mechanically.
Drugs coated in this way are well known for their potential as alternative delivery
strategies for hydrophobic drugs. SMEDDS is an isotropic mixture of a drug, an oil,
an emulsifier, and a co-emulsifier. These substances form a fine micro-emulsion oilin-water (o / w) with smooth stirring after dilution with aqueous phases with a
particle size less than 100 nm. This spontaneous formation of the emulsion in the
gastrointestinal tract is a drug in the soluble form, and the small size of the formed
drops provides a large area of the interfacial surface for drug absorption. In addition,
in addition to solubilization (solubility), the presence of lipids in this composition
improves bioavailability, directly affecting the absorption of drugs.. The study of
silybin administered to dogs by SMEDDS consisted of ethyl linoleate, EL cremophor,
ethyl alcohol, and saline (single doses of silymarin 50 mg/kg) and showed that this
composition has approximately 2.2 times higher bioavailability than hard capsules.
AUC (0–12 h) and Cmax were 4.75 ± 0.26 μg / ml × h and 1.85 ± 0.09 μg / ml for
SMEDDS, and 2.09 ± 0.15 μg / m × h and 1.06 ± 0.04 μg / ml for Liverman's ® and
Legalon ® capsules, respectively. The relative bioavailability of SMEDDS to
Legalon ® was 227%, although in the case of the Tmax parameter no significant
difference was observed (p> 0.05) for the two formulations. In addition, in
Experiment Yu et al., Silymarin was successfully dissolved 327 times by SMEDDS
(130.8 mg/ml), which was closer to that in polysorbate 20. Wu et al investigated the
bioavailability of silybin in a rabbit model (at doses of 300 mg/kg) using SMEDDS
preparations consisting of silymarin/ethyl linoleate / Tween 80 / ethyl alcohol. The
relative bioavailability of silybin administered as SMEDDS was radically increased
at an average rate of 1.88- and 48.82-fold compared to the solution and suspension of
silymarin PEG 400. The maximum concentration obtained in plasma was 1.01 ± 0.21
μg / ml, while the AUC was 6.23 ± 1.75 μg / ml × h. The use of SMEDDS (with a
specific size of 67 nm), constructed from silymarin/glyceryl monooleate/polysorbate
20 / HCO-50, led to an increase in oral bioavailability of silybin. From the reference
capsule - Legalon ®. After oral administration to rats (140 mg/kg), the bioavailability
of the drug with SMEDDS was several times higher than the reference capsule: Cmax
values were 24.79 ± 4.69 μg / ml and 3.47 ± 0.20 μg / ml, respectively, while the
AUC (0–6 h) was 81.88 ± 12.86 μg / ml × h and 22.75 ± 3.19 μg / ml × h,
respectively. In addition, the Tmax for SMEDDS was 0.5 h, while for Legalon ® was
1.1 h.
One of the most effective methods of enhancing the bioavailability of silybin is
the creation of specific nanoemulsions and nanosuspensions. The silybin
nanoemulsion may consist of sefsol-218 as an oil, Tween 80 as a surfactant, and
ethanol as a co-surfactant (having a droplet size and low viscosity). The results of
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Parvin R. showed that the stability of silymarin can be increased in the nanoemulsion
composition using Tween 80 as a surfactant. After oral administration of the
nanoemulsion sefsol-218 / tween 80 / ethanol nanoemulsion (20 mg/kg of silybin
equivalents), the hepatoprotective effect was higher than for standard silymarin.
Other silybin nanosuspensions containing 0.2% lecithin and 0.1% poloxamer 188
were able to increase drug transport through the monolayer of Caco-2 cells (human
colorectal adenocarcinoma cells). After oral administration of the nanosuspension (20
mg/kg) to beagle dogs, this drug significantly increased the bioavailability of silybin
compared to the powder (Cmax (μg / ml) 2.73 ± 0.30 vs. 1.53 ± 0.22 and AUC (μg /
ml). × h) 9552 against 3264 respectively).
Another very interesting method of improving the dissolution and bioavailability
of silymarin is the use of solution-enhanced dispersion, supercritical fluids (SEDS). A
study in rats orally administered 20 mg/kg silymarin as SEDS or silymarin powders
showed that SEDS had much better bioavailability and pharmacokinetic parameters
than silymarin powder: Cmax (μg / ml) 1.093 ± 0.249 vs. 0.57 ± 0.143, AUC (μg / ml
× h) 5.017 ± 0.35 vs. 2.054 ± 0.074. Additionally, SEDS also increased t 1/2 (h)
7,830 ± 3,204 versus 2,938 ± 0,694.
In one of the most promising studies conducted in the last few years, a silymarin
complex with an improved dissolution profile and increased oral bioavailability was
formulated using silymarin, polyvinylpyrrolidone (PVP), and Tween 80. For an
optimized solid dispersion prepared with PV / Tween 80 in a weight ratio of 5 / 2.5 /
2.5, increased almost 650 times compared to standard silymarin powder. After oral
administration to rats (equivalent to a dose of 140 mg / kg silymarin), this drug
caused an increase in Cmax and AUC (44.85 ± 11.42 μg / ml and 366.49 ± 93.62 μg /
ml × h vs. 16.74 ± 1.63 μg / ml and 157.04 ± 36.29 μg / ml × h)
7.4. Silybin as a potential agent against SARS-Cov-2
The spread of SARS-CoV-2, along with the lack of targeted drugs, has prompted
research into existing drugs for their reassignment. Rapid response to SARS-CoV-2
infection includes complex cytokine storm interactions, endothelial dysfunction,
inflammation, and pathological coagulation. Thus, active molecules targeted at
several stages in the life cycle of SARS-CoV-2 are highly desirable
Since December 2019, the world has been facing an emergency caused by the
emergence of a new strain of coronavirus called SARS-CoV-2, which is responsible
for the course and development of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Following
the rapid spread of the disease worldwide in March 2020, the World Health
Organization (WHO) declared the COVID-19 outbreak a pandemic. In February
2021, there were more than 110 million confirmed cases worldwide and more than 2
million deaths, covering all countries of the world. In mild cases of SARS-CoV-2
infection, fever, fatigue, and dry cough were observed, while in severe cases,
pneumonia, respiratory, and renal failure were observed. In addition, this infection
can be complicated by lymphopenia and interstitial pneumonia with high levels of
proinflammatory mediators that cause cytokine storms, which in turn can lead to
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acute respiratory distress syndrome (ARDS), organ failure, and potentially sepsis.
patient. Interestingly, a more than the expected number of thrombotic events were
reported in patients with COVID-19, and increased activity of the plasminogen-1
inhibitor (PAI-1) is an independent risk factor for ARDS.
Silymarin is a mixture of flavonolignans extracted from milk thistle (Silybum
marianum), which has powerful anti-inflammatory and antioxidant properties.
Silymarin, used as a standardized milk thistle extract made from fruits containing 3065% silymarin as an active ingredient, has become widely used in the treatment of
various liver diseases, and it is classified by the WHO system of anatomical
therapeutic chemicals (ATS) as hepatoprote03 ). Silibinin, a mixture of two
stereoisomers, silybinin A and silibinin B in equimolar ratio, is the main component
of this complex extract (about 60-70%), and it is biologically the most active
component of silymarin, which is widely used to treat many liver diseases. In
particular, silibinin reduces viral infection in patients with chronic hepatitis C. In fact,
silibinin interferes with the penetration of the hepatitis C virus (HCV), slowing down
clathrin-mediated vesicular transport and thus inhibiting the endocytic pathway. Due
to this specific mechanism of inhibition, silybin can inhibit infection by other viruses
that enter cells through clathrin-mediated endocytosis, including reovirus, vesicular
stomatitis, and influenza viruses, as well as the latter detected by SARS-CoV-2 [24].
In addition, silybin may affect the activity of viral RNA-dependent RNA polymerase
(RdRp), thereby inhibiting HCV replication. Silybin with its anti-inflammatory
activity and protective effects against endothelial dysfunction has been reported both
in vivo in db/db and in vitro mice, indicating additional targets for use in COVID-19.
Based on the effects against HCV RNA virus and endothelial dysfunction, the
interaction of silybin with the major target proteins SARS-CoV-2 and mechanisms of
protection against cytokine-induced inflammation and dysfunction in vascular
endothelial cells has been studied over the past year to achieve multiply target effect
of treatment or prevention of COVID-19.
Results of molecular docking analysis for silibinin versus 6M0J, including
binding energy / Gibbs energy, ligand efficiency, intermolecular energy, and van der
Waals (VDW) -H bond desolvation energy. Silybin showed a high affinity for
negative binding of -8.97 (kcal/mol) and produced high intermolecular energy and
resorption energy of van der Waals (VDW) -H bonds, respectively - 10.16 and 10.13 (kcal/mol), respectively.
Recently, the most important residues associated with the hydrogen bonding of
the ACE2-SARS-CoV-2 adhesion complex have been identified. In particular,
SARS-CoV-2 spike protein was found to bind to the ACE2 receptor via 11 hydrogen
bonds and 1 salt bridge. Very important interactions based on structural analysis for
the binding of SARS-CoV-2 to hACE2 have been reported, which include Glu35,
Tyr83, Asp38, Lys31, Glu37, His34 amino acid residues of the ACE2 receptor and
Gln493, Gln498, Asn487, Tyr505, Lys residues Thr500, Tyr489, Asn501, Tyr453
and Ala475 in RBD S-protein SARS-CoV-2. Moreover, when amino acid residues
(Leu455, Phe456, Ser459, Gln474, Ala475, Phe486, Phe490, Gln493, and Phe499)
were mutated into SARS-CoV-2, their affinity for ACE2 binding was absent,
indicating that these residues are very important for the binding of SARS-CoV-2 to
MONOGRAPH

146

ISBN 978-3-949059-38-4

The level of development of technology and technology in the XXI century ‘ 2021

Book 7. Part 3

ACE2.
Based on these considerations, studies were performed to evaluate the
interaction of silybin with amino acid residues of the RBD site of the SARS-CoV-2
S-protein. The results showed a high affinity for the interaction (-8.97 kcal/mol) of
silybin with RBD-linked ACE2 by forming four hydrogen bonds between the oxygen
of the hydroxymethyl group of silybin and the key residue Gln493, oxygen of the
phenolic group with Gly496, and oxygen of Ser494. Thus, the binding of the RDB
adhesion protein to silybin has been shown to interfere with binding to the ACE2
receptor.
The endothelial anti-inflammatory activity of silybin was investigated by
evaluating the transcription levels of MCP-1 and IL-6 in HUVEC (human umbilical
vein endothelial cells) exposed to TNF-α. MCP-1, also known as the cytokine motif
C-C ligand 2 (CCL2), is expressed mainly by inflammatory cells and endothelial cells
after proinflammatory stimuli and tissue damage and stimulates monocyte migration
(fig. 3). IL-6 is a cytokine with a pleiotropic activity that is not only produced by
macrophages but is also secreted by endothelial cells upon stimulation of
inflammatory cytokines such as IL-1 or TNF-α, and tissue hypoxia. Both MCP-1 and
IL-6 overexpression have been associated with several pathological conditions,
including atherosclerosis, thrombosis, and inflammatory diseases, as well as serum
concentrations of IL-6 and MCP-1 in all patients with severe COVID-19 significantly
increased compared with those in healthy control groups.

Figure 3 - Anti-inflammatory and anti-carcinogenic effects of silymarin [25]
Thus, experiments were performed to stimulate the expression of TNF-α, which
caused an inflammatory reaction in endothelial cells, as evidenced by markedly
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increased gene expression of both MCP-1 and IL-6. Pre-treatment with silybin
effectively inhibited TNF-α-induced dose-dependent expression of these cytokines,
demonstrating its anti-inflammatory activity in the endothelium. Silybin itself does
not affect their gene expression.
In addition, silibinin showed a good negative affinity for binding to Mpro
(SARSCoV-2 virus protease) with a very low estimated inhibition constant. Thus,
silybin interacts with many residues at the active site of Mpro, which supports the
potential effect of this molecule in inhibiting SARS-CoV-2 replication.
It is believed that the main mechanism by which COVID-19 causes respiratory
failure is pulmonary endothelial dysfunction with diffuse, heterogeneously distributed
microthrombi in the lungs, as COVID-19 irreparably disrupts the integrity and
physiological antithrombotic and anti-inflammatory properties of the endothelium.
thromboembolic events. Heparin use has been associated with reduced mortality and
significantly increased circulating levels of D-dimers in patients with severe COVID19 infection.
The relationship between endothelial dysfunction and subsequent thrombotic
events is already well known in cardiovascular disease. Endothelial cell functions
include maintenance of vascular tone and thromboresistant surface, among others,
and vasoactive and procoagulant factors play an important role in endothelial
pathophysiology. In particular, the serine protease inhibitor PAI-1, secreted by
vascular endothelial cells, is a critical factor in coagulopathy and thrombosis because
it serves to neutralize the fibrinolytic activity of tissue-type plasminogen activator
(tPA). Given that inhibition of PAI-1 enhances the activity of endogenous
plasminogen activators, PAI-1 has been identified as a potential therapeutic target for
the fibrinolytic treatment of thrombotic disorders.
In hospitalized patients with COVID-19, plasma PAI-1 levels were significantly
elevated, and PAI-1 mRNA levels were higher in the lungs of patients with COVID19 compared to those uninfected or with influenza. Moreover, serum IL-6 levels are
positively correlated with serum PAI-1 levels in patients with cytokine release
syndrome (CRS), including sepsis or ARDS, and the IL-6-PAI-1 signaling axis is
also critical. for the pathogenesis of induced COVID-19 CRS, leading to
endotheliopathy and coagulopathy. This was demonstrated in an experimental model
under the action of the proinflammatory cytokine TNF-α on PAI-1, shifting the
vascular balance to a more procoagulant state. Interestingly, pretreatment with silybin
reduced PAI-1 gene expression, restoring mRNA levels to baseline, maintaining the
modulating activity of this drug on the fibrinolytic system in endothelial cells.
In addition, endothelial cells produce endothelin, such as ET-1, which are active
vasoconstrictors and may be involved in hemostatic vasoconstriction. Kaffarnik and
his colleagues found that elevated levels of ET-1 are a pathological factor in sepsis
and contribute to the pro-inflammatory response. In addition, ET-1 may play an
important role in thromboembolic events of COVID-19, as higher plasma ET-1 levels
have been found in patients with advanced intravascular coagulation and are
considered a prognostic factor for poor disease.
Recent studies have shown that cytokine-induced overexpression of ET-1
mRNA was restored by treatment with silybin in HUVEC. These effects are
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consistent with the recent hypothesis of the use of bosentan, a dual endothelin
receptor antagonist approved for the treatment of pulmonary arterial hypertension, in
the treatment of SARS-CoV-2.
Conclusion
Therefore, all these data support the hypothesis of the appointment of silybin for
the prevention and treatment of COVID-19. Data in silico suggest that silybin may
prevent SARS-CoV-2 from entering and replicating in host cells. In addition, the
advantage is that the pharmacokinetics and safety of silybin are well known due to its
long-term use in the treatment of liver disease. Due to its anti-inflammatory and
anticoagulant properties of the endothelium and the ability to interact with the major
target proteins SARS-CoV-2, silybin may become a potent candidate for the
treatment of COVID-19 in terms of multipurpose use. In particular, the use of silybin
may be particularly relevant for vulnerable patients with pre-existing endothelial
dysfunction associated with male gender, smoking, hypertension, diabetes, obesity,
and established cardiovascular disease - all factors associated with the adverse effects
of COVID-19.
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KAPITEL 8 / CHAPTER 8
INNOVATION IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT: PRO & CONTRA

ИННОВАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНО-УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: PRO И CONTRA

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-037

Введение
Настоящая глава имеет своей целью критически рассмотреть влияние
инноваций на возможность реализации концепции устойчивого развития per se,
а также в ее относительно новой и довольно активно продвигаемой форме так
называемого инклюзивно-устойчивого развития (inclusive and sustainable
development). Отмечено (с аргументацией по Марксу и Парето), что цели
устойчивого развития не могут быть достигнуты путем перераспределения благ
в замкнутой социально-экономической системе. Сформулирована дилемма
устойчивого развития, суть которой состоит либо в демагогическом
пропагандировании устойчивого развития как пути к спасению человечества от
грядущих социальных, финансовых и экологических катастроф (современный
неолиберализм), либо действительно в изменении природы капитализма
(современный неомарксизм), что ставит вопрос о сущности появления «нового»
ответственного капитализма (responsible capitalism). Предлагается принять [46,
p. 10], что понятие «ответственный капитализм» охватывает нечто гораздо
большее, чем просто совокупность ответственных компаний и ответственных
инвестиций. Такой капитализм предполагает [ibid.] не только уникальное
(иногда говорят «устойчивое») поведение отдельных компаний и некоторых
финансовых игроков, но и стремление к принятию новой особой [инклюзивноустойчивой – авт.] экономической и финансовой модели отношений
финансового мира (инвесторы и управляющими активами), с одной стороны, и
экономического мира (компании и бизнес), с другой; то есть, переход от
финансового капитализма как причины и следствия глобализации (с 1980 гг.) к
новой парадигме ответственного капитализма. Материальную основу
(материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы) для принципиально
возможного решения указанной дилеммы в форме такого радикального и
обязательно инклюзивного (как по социальным слоям, так и по нациям)
перехода, автор видит в инновациях устойчивости (sustainability innovation)
[37], влияние которых на собственно инклюзивно-устойчивое развитие вовсе не
является однозначным [18]. На взгляд автора, решение этой дилеммы,
исключающее экзогенные ресурсы «неонеоколониальной» природы, могло бы
лежать как в дуальной природе инноваций устойчивости, с одной стороны,
снижающих негативную антропогенную и техногенную нагрузку на природу и
общество, а с другой, создающих ренту (рента на знание, интеллектуальная
рента), за счет которой может осуществляться развитие проектов устойчивости
[24; 26; 39].
Наконец, предлагается диалектически – с позиций закона перехода
количества в качество — подходить к развитию как отдельных хозяйствующих
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субъектов, так и производственно-маркетинговых и, в итоге, социальноэкономических мезо- и макросистем, когда, в ходе накопления количественных
изменений в инновационных решений любой природы (технологических,
экономических, политических), происходит скачкообразный переход к новому
качеству. В нашем случае, на фоне футорологического анализа мегатрендов
всемирного развития [8], следует отметить возможность выделения метатренда
инноваций устойчивости [17], поскольку в исторической цепочке эволюции
типов конкуренции (ценовая–качества–инноваций) доминанта последнего в
наше время неоспорима [5], а в случае глобальной цивилизационной
трансформации [17] («красная нить» которой перманентно декларируемое
стремление к инклюзивно-устойчивому развитию), именно устойчивые
инновации являются источником и, одновременно (в случае сохранения
доминанты идеологии общества потребления) [14; 15], отрицанием
возможности таковой трансформации или достаточно серьезным искажением
ее вектора в сторону продолжения неустойчивого развития.
8.1. Инклюзивно-устойчивое развитие: пропаганда и критика
Широко распространенный и единогласно принятый документ Повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее цели в области
устойчивого развития (ЦУР), которые Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций единогласно приняла в сентябре 2015 года [49]
очерчивают желаемое будущее глобального развития, основанного на мире,
свободном от голода и нищеты, который обеспечивает инклюзивный и
экологически устойчивый экономический рост, и в котором никто не потерян.
Согласно ЦУР 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех» инклюзивность устойчивого развития можно определить [13]
тем, насколько модель такого развития обеспечивает устранение причин
структурного неравенства, справедливое распределение преимуществ,
обеспечиваемых экономическим ростом, с тем чтобы он приносил благо всем, а
не только немногим избранным
Научно-исследовательский институт социального развития Организации
Объединённых Наций (United Nations Research Institute for Social Development –
UNRISD – https://www.unrisd.org/), проводящий с 1963 года многочисленные
многодисциплинарные исследования и политический анализ социальных
аспектов современных проблем развития и выпускающий целевые отчеты по
своим разработкам, следующим образом определяет (28, р. 10) формы участия
или организованных усилий, которые могут быть особенно актуальны для
организации и проведения мероприятий в рамках концепции инклюзивноустойчивого развития: (1) мобилизация ресурсов местного или общинного
уровня, что часто выступает в качестве предварительного условия для (2)
оказания доступа и влияния на процессы принятия решений и управления; и (3)
пропаганда общественных движений для переосмысления политических
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дебатов по путям и приоритетам развития. В практической деятельности по
придании устойчивому развитию признаком инклюзивности делается акцент на
«эндогенное» развитие (41, p. 70), основанное на сотрудничестве, обучении,
неявных знаниях, особых технических культурах и синергических
взаимоотношениях на уровнях локальных и региональных экономик.
Определено (47, pp. 70-71), что с учетом холистического подхода необходимо
принимать в расчет следующие аспекты: (1) экономические: создание,
накопление и распределение богатства; (2) социально-культурные: качество
жизни, равенство и социальная интеграция; (3) экологические: сохранение
природных ресурсов и уважение к экологии, а также состояние и развитие
городов и поселений; и (4) политический: территориальное управление, а также
с коллективные проекты устойчивости. Наконец, в одном из руководящих
документов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Association of
Southeast Asian Nations – ASEAN) «Перспективы развития АСЕАН 2020» (20)
зафиксировано,
что
вопросы
инклюзивно-устойчивого
развития
сконцентрированы в следующих четырех тематических областях: (1)
сохранение идентичности; (2) природная и создаваемая окружающая среда; (3)
средства к существованию; и (4) социальное обеспечение и здоровье. Эти
области далее детализируются через обеспечение гендерного равенства,
искоренение бедности и неравенства, социальную интеграцию, чему должны
способствовать четыре основных движущих фактора изменений, а именно:
демография, миграция, изменение климата и 4-я промышленная революция.
Анализ примерно двух десятков документов ООН и региональных
организаций, так или иначе занятых проблемами устойчивого развития,
показывает, что в них нет формального определения «инклюзивно-устойчивого
развития». Тем не менее, можно определить (43), что инклюзивно-устойчивое
развитие предполагает наличие устойчивого экономического роста и занятости,
устойчивого перехода уровней сбережений и долгов от поколения к поколению,
а также сокращение бедности, неравенства, истощения природных ресурсов и
загрязнения окружающей среды.
Ясные и не требующие отлагательства задачи спасения человека XXI века,
к которым наряду реализацией принципа инклюзивности относятся [10] задачи
сохранения экологического равновесия, достижения всеобщего благосостояния
и эффективного регулирования социально-экономической среды все-таки
требуют теоретической проработки и концептуализации, а не только
политического декларирования. Иначе они начинают чем-то напоминать
пресловутую программу КПСС (1961) и «Моральный кодекс строителей
коммунизма». Поэтому, может быть не столь резко, но автор готов поддержать
следующий тезис [7]: «Капитализм не вписывается в контекст коэволюции
человека и природы, следовательно, не совместим с устойчивым развитием»,
«терминология
«устойчивого
развития»
используется
сикофантами
капитализма в качестве ширмы для поддержания империалистической
динамики продуктивизма и потребления». Впрочем, и за рубежом, после
критического анализа характеристик и тенденций развития современного
капитализма, делается достаточно критический вывод [36], согласно которому
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основные причины нынешнего (усугублённого пандемией COVID-19 и
невиданным со времен «Холодной войны» развитием геополитической борьбы
Запад-Восток) обострения экономического и экологического кризиса, что
требует обращения к системным преобразованиям, необходимым для
обеспечения действительно инклюзивно-устойчивого в социальном и
экологическом отношении развития. Наконец, безусловный интерес
представляет и такая постановка этого вопроса [38]: Способна ли
капиталистическая система в ее нынешней форме сделать «устойчивое
развитие» чем-то большим, чем оксюморон, которым она кажется? Несмотря на
частично приведенные здесь критические замечания по поводу реализуемости
концепции устойчивого развития, ее современные профеты идут еще дальше,
продвигая концепцию инклюзивно-устойчивого развития (вероятно, понимая,
что даже на уровне обыденного сознания, «Our common future» с трудом
понимается как единая модель, например, для богатых стран ЕС и беднейших
из так называемой группы африканских стран «южнее Сахары»). Считается
[32], что разумное инклюзивно-устойчивое развитие возможно лишь как
результат
особого
внимания
правительств
и
общественности
к
соответствующей
эволюции
социально-экономических
политик,
подкрепляемой проведением теоретических и эмпирических исследований.
Интересным, на взгляд автора, для критики концепции инклюзивноустойчивого развития может быть результат семантико-статистического
анализа текста основополагающего документа по концепции устойчивого
развития с точки зрения его связи с принципами инклюзивности (табл. 1).
Т аблица 1 – Результаты семантико-статистического анализа текста
документа OOH «T ransfor ming our W orld» на предмет отражения в нем
концепции инклюзивно-устойчивого развития

Термин, относящийся к инклюзивноЧисло повторений данного
устойчивому развитию
термина в документе The 2030 Agenda
sustainable development
83
inclusive development
0
inclusive
41
inclusive societies
6
inclusive and sustainable economic growth
6
inclusive growth
1
inclusive and sustainable development
0
growth
16
sustained growth*
9
Примечание: * – этот термин, в зависимости от сочетаемости в тексте с
инклюзивностью или устойчивостью отражает разные значение, что совпадает с
мнением ряда экономистов, занимающихся вопросами развития, которые, на наш
взгляд вполне обоснованно, считают, что именно экономических рост первичен и
необходим для сокращения неравенства.
Авторская разработка на основе [30]
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8.2. Дилемма устойчивого развития
Оставив инклюзивно-устойчивое развитие несколько в стороне от
дальнейшей логики нашего теоретического исследования, отметим, что одним
из способов решения дилеммы устойчивого развития, проявляющейся как в
самом термине, так и в соотношении с заявленными целями [19; 27; 48], в
основе формирования которой помимо несоответствия всей совокупности ЦУР
основному закону капитализма лежит суть понятия оптимальности по Парето,
определяющей такое состояние системы, при котором ни один показатель
системы не может быть улучшен без ухудшения какого-либо другого
показателя. Таким образом, если представить (исходя из метафоры «тройной
итог» – «Triple Bottom Line» [25]) макроэкономическую социальноэкономическую систему (страна, объединение стран на высшей стадии не
только эконмической, но и политической интеграции как ЕС) как совокупность
трех мега-доменов (по Элкингтону [29] – People – Planet – Profit), то даже
необходимое участие государства (State) [2] (или супрагосударственных
органов, что имеет место в ЕС) в процессе перераспределения ресурсов,
порождаемых мега-доменом «Profit» (или в процессе устойчивой организации
инвестиционных потоков в модели шести капиталов [12]), где государство в
принципе способно проводить политику устойчивого развития [50], что в
перспективе рассматривается авторитетнейшими западными экономистами
[44], а также исследовательскими организациями (например, Всемирный
деловой совет по устойчивому развитию – World Business Council for Sustainable
Development – https://www.wbcsd.org/) [45] даже как перерождение капитализма
(reinventing capitalism). Кажется, по заключительной цитате в конце этого
параграфа, что сама Природа подталкивает человечество к коренным
изменениям этой единственной выдержавшей (до поры, до времени)
историческую проверку социально-экономической формации [ibid., p. 2]:
«Пандемия COVID-19 сделала переосмысление капитализма даже еще важнее:
сейчас это критически важная часть того [генеральной задачи внедрения
концепции устойчивого развития – авт.], как мы реагируем на глобальную
пандемию и восстанавливаемся после нее.».
Напомним, что в декабре 2013 года была принята Лимская декларация
ЮНИДО, которая заложила основу для нового видения хода устойчивого
развития как инклюзивно-устойчивого развития. Акцент на инклюзивности
означает, что промышленное развитие должно охватывать все страны и все
народы, а также все формы взаимодействия (например, частный сектор,
организации гражданского общества, многонациональные институты развития
и агентства ООН), чтобы предлагать равные возможности и справедливое
распределение выгод индустриализации для всех заинтересованных сторон. Эта
идея стала активно разрабатываться академическими кругами, что хорошо и
лаконично отражено в следующей формулировке [21]: «Экономический
результат – это не самоцель, важны только те проекты, которые прокладывают
путь инклюзивно-устойчивому развитию». Не развивая критику этой
концепции, будучи ограничен рамками настоящей статьи, автор хотел бы
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подчеркнуть иллюзорность такой тотальной инклюзивности, четко
обнаружившуюся в ходе последнего климатического саммита в Глазго [4] и
перейти к дилемме простого устойчивого развития, разрешение которой
считается возможным [18] за счет использования ренты на инновации как
потенциального социально-этического эндогенного источника ресурсов для
устойчивого развития.
Заметим, что число статей с острой критикой
устойчивого развития [33; 35] продолжает нарастать, еще раз подтверждая
остроту заявленной здесь темы.
Среди ряда собранных [37] определений инновации устойчивости, было
выбрано одно [22], довольно хорошо совпадающее с авторской точкой зрения,
которое здесь и приводится в несколько модифицированном автором виде:
инновации устойчивости (sustainability innovation или sustainable innovation) –
это те новые продукты, процессы [включая институциональные – авт.], услуг и
технологии, разработка которых способствует развитию и процветанию
человеческих потребностей и институтов при полном уважении к мировым
природным ресурсам и регенеративным способностям. Вместе с тем, принимая
во внимание, ранее принятое нами [14] и сохраняющееся по сей день мирсистемное положение о соотношении ядра и периферии [1], отметим, что
благоприятная для капиталистического накопления глобальная асимметрия
развития мирового капитализма сохраняется (достаточно обратиться к
динамике душевого ВВП), в силу чего «центр получает значительную часть
своих сверхприбылей за счет эксплуатации периферии» [11, с. 250].
Следовательно, эта асимметрия оказывает перманентное влияние на
воспроизводство условий неэквивалентного обмена между тремя центрами
силы мирового капитализма [6; 40] и его периферией. Разумеется, это касается
и международной диффузии инноваций, реализуемой в первую очередь
посредством механизма симплексного трансфера инноваций, а не спилловера
[16]. В результате такой двойственной роли инноваций, последние, особенно в
случае директивного трансфера инноваций устойчивости (когда слаборазвитые
страны вынуждают играть по правилам «зеленой экономики»), воспроизводятся
взаимоотношения технологического империализма [31; 42] по типу
«метрополия-колония, что иногда терминируется как «Колониализм 3.0» [18].
В силу сказанного, инновации требуют разработки холистического
подхода, поскольку даже трансфер инноваций устойчивости может
продемонстрировать
дуализм
социально-экономических
последствий.
Простейший пример, заполонившие медиа сообщения о кризис зеленой
энергетики [9] как раз сигнализируют о том, что поддержанные государствами
инвестиции в инновации устойчивости не обеспечили устойчивое
функционирование устойчивой зеленой энергетики (как бы это странно не
звучало – авт.). А это – всего лишь вершина айсберга. Достаточно ли изучены
не сегодняшние, а отдаленные во времени, но ожидаемые экстерналии этой
зелёной энергетики, их влияние на элементы природного капитала,
человеческого капитала, социального капитала (потеря биологического
разнообразия, ухудшение здоровья населения, искажение ландшафта,
появление новых вредоносных отходов в конце жизненного цикла устройств
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этой энергетики). Автор не ставит целью раскрыть здесь эти вопросы, а лишь
предлагает разрабатывать холистический подход к изучению этих и многих
других вопросов, связанных с инновациями устойчивости, которые, с одной
стороны, являются источником ресурсов для устойчивого развития, а с другой
могут привести как к неустойчивому, так и неинклюзивному развитию.
Представляется, что в организации изучения такого многомерного социальноэкономического феномена как инновации устойчивости мог бы оказаться
аналог мультикапитального подхода к реализации концепции устойчивого
развития [12].
Кроме того, принимая во внимание влияние ментального конструкта
устойчивости, как определяющего поведение лиц, ответственных как за
продвижение, так и за принятие ценностей устойчивого развития нельзя не
обратиться к национальной системе образования, где (что касается случая
России) пока что не закладывается знание соответствующее концепции так
устойчивого, так и инклюзивно-устойчивого развития, где в области
маркетинговых дисциплин, определяющих как технологию, так и идеологию
бизнеса, доминирует коммерческий маркетинг (микромаркетинг), а не
макросоциальный маркетинг (макромаркетинг) [15], получивший за рубежом
широкое распространение в виде маркетинга устойчивости (sustainability
marketing) [23; 34].
Выводы
Результаты теоретического исследования, представленные в настоящей
главе, в основном относятся к особенностям толкования и возможности
реализации концепции устойчивого развития с особым акцентом на
неоднозначных перспективах реализации концепции инклюзивно-устойчивого
развития, где ключевым драйвером и источником дополнительных ресурсов
автору видятся инновации устойчивости. С использованием уточненного
определения инноваций устойчивости предлагается ввести и использовать
понятие метатренд инноваций устойчивости, доминирующая роль которого
среди известных футурологам мегатрендов получила обоснование в данной
главе. Предложено использовать мультикапитальный подход для создания
исследовательской матрицы разработки инноваций устойчивости в целях
реализации политики устойчивого развития.
Были получены: (1) уточненное определение концепта «инновации
устойчивости» и определено доминирующее место метатренда инноваций
среди иных мегатрендов мирового развития; (2) вывод о дуальной природе
инноваций устойчивости как важнейшем источнике особой ренты,
обеспечивающей эндогенный источник ресурсов для устойчивого развития
социально-экономических систем разного уровня, таящий в себе угрозу
дальнейшей неинклюзивности в терминах «технологического империализма»
или «Колониализма 3.0»; (3) оценка состояния концептуализации инклюзивноустойчивого развития; и (4) вывод о необходимости включения учебных курсов
типа «Макро-социальный маркетинг» или «Маркетинг устойчивости»,
создающих идеологическую и исследовательскую базу устойчивого развития, в
учебные программы российской высшей школы.
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KAPITEL 9 / CHAPTER 9
SOME CHARACTERISTICS OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-001

Introduction
The tasks of flexible linking of developments to standards in the field of health
care and informatization, to a compromise in technological and economic
requirements coverage of functions, work processes and the scale of the material and
personnel potential of informatized medical institutions, to a balanced approach in the
formation of a set of applied methods of computer and mathematical modeling and
IT- technologies.
Key tasks in the further analysis of the problem under consideration are related
to the methodologies for processing and intelligent analysis of large arrays of
heterogeneous fuzzy information, insufficient systematization and structuredness of
data, issues of standardization of electronic representations and interaction of
information resources.
The methodology of organizing the information space of the designed systems
in the form of an integrated set of local databases that accumulate and provide storage
of information, which predetermines the configuration of the entire control system in
the form of a set of interacting local information subsystems with client workstations,
requires further development.
The aim of the paper is to study the features of the development of software
infocommunication solutions of a medical institution.
9.1. The concept of an automated information distributed system
An automated information distribution system is characterized by a set of
applications that have a weak connection with each other. They work with the 1st and
also a set of databases that contain data that are important for the functioning of large
structures distributed over different territories. These applications make it possible to
automate activities completely, or some processes of the structure [1]. Now
information is the main asset of enterprises with various forms of ownership, as well
as a very important competitive factor [2].
For a long time, enterprises, companies and corporations have acquired a large
amount of computer equipment. A variety of software has been and continues to be
implemented, and a huge amount of valuable data has accumulated. Computing
infrastructure is becoming more complex, requiring large investments in order to
ensure stable operation and reliably protect information. Some structures need to
operate the information system around the clock and year-round.
An automated control system (ACS) for medical institutions is used to automate
the processes of a financial and economic plan, administration and economic
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direction. In addition, with the help of the ACS, the activities of medical
organizations are managed.
ACS is used to automate processes:
1. accumulation, saving (including in archives), processing and combining
medical data about patients, using the patient's electronic medical record, in a single
database. Based on the standards of medical documents, regarding all patients'
appeals to medical institutions in Moscow;
2. quickly find the provision of data about the patient in all medical institutions
of the city;
3. collection of facts brought together in a single structure about the level of
health, as well as the provision of medical care to the citizens of the city;
4. formation, correction and publication of protocols.
The main task of forming an ACS is to increase the effective work of a medical
institution through the use of the latest IT technologies.
Now, the information sector of almost all companies consists of different
divisions, and this makes it difficult to access data, due to different requirements for
its safety. This has led to the fact that any database, electronic tables, Internet site,
need specialized programs to allow you to extract information [3]. In this regard, the
presence of "boundaries" existing between information providers is a limiting factor
that does not allow the full use of data for analysis. They also increase spending on
queries and transactions when crossing the "boundaries" of information.
Connecting information, at the moment, has a high priority for the management
of companies, because making decisions, they need more and more information.
Basically, this information comes in uncomfortable forms - from Excel files to PDF
reports and Internet pages.
Объем данных, необходимых для сбора, непрерывно увеличивается,
потому что постоянно возникают новые критерии, анализирующие рыночную
ситуацию, а также новая информация о поступивших товарах (услугах). Чтобы
сформировать единое информационное пространство, нужно использовать
технологии, позволяющие получить стандартизированный доступ к
информации, к примеру, если бы она представлялась в едином логическом и
физическом планах [4].
9.2. Automated information system of a medical complex
The main function of the automated information system of the medical complex
is the collection of data, after receiving primary information about the patient during
his examination. Or in automatic mode using specialized equipment that determines
the patient's condition. As well as obtaining data from other special medical
information systems [5].
In these systems, data needs to be structured and stored. And besides, use search
tools, finding information not only in databases, but also in various storages, for
example, X-ray images or cardiograms. The large size of the calculations, which is
related to the numerical evaluation of the data in the AIS, presupposes that various
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applications work in the medical information system.
Existing medical information systems operate through a network, because of
this, using them, distributed databases and other information resources are available
to customers. A large increase in the number of equipment used in medical
institutions, and an increase in the quality of medical care, respectively, increase the
information volume of the medical information system.
In this regard, in existing medical information systems, the resource is increased
by adding information.
The formation of a medical information system with distribution requires the
solution of 3 main problems shown in Fig. 1.

Figure 1 - The main problems that appear during the functioning of a medical
information system with distribution
The problems that arise when searching for the best solutions to management
problems, the circulation of documents and reports, are due to the only reason - the
subsystems of the medical institution do not have up-to-date data on how other
subsystems work.
This problem is solved using a natural way - all facilities managing a medical
institution must work in a single information space. In the case when a medical
facility operates as a whole mechanism, when the data contained in one of the
subsystems can be transferred for analysis to another. Then, these problems can be
solved using simple algorithms that have found their implementation in other MISs.
Considering this, the automatic information system MK is characterized by huge
volumes, has a small structured information, is distributed, heterogeneous,
independent.
Let's move on to a detailed consideration of some of the modules of the
automatic system of medical complexes.
According to the above information, we conclude that the structure of the
automatic information system of a medical complex is heterogeneous. To effectively
manage data, you need to take into account the properties of the medical information
system [6]:
- information that is stored and used by the system does not have a rigid
structure; - the implementation of requests to the data of the document occurs in a
rather complex order; - the types of schemes are in constant development, this cannot
be controlled, therefore, it is necessary to provide for flexible storage of information;
- the content of XML-representations must be the same as the real world; information should be effectively integrated.
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Figure 2 - Structural view of the automated system of medical complexes
9.3. Analysis of domestic and international experience. Interrelation of
information processing levels
Recently, in the Russian Federation, a large number of unique developments in
the field of MIS have been created, which are necessary for the automated activities
of medical organizations. The analysis of Russian and foreign medical information
systems is shown in detail in Appendix. 2. There is a direction for solving various
problems of a medical organization in a complex. And this suggests that our
manufacturers are very qualified in the IT field of the medical field.
Even with well-proven software solutions, in our country there is almost no
experience in the complete transition to electronic methods for storing and processing
data in medical organizations [5, 6].
And in well-equipped medical institutions they often continue to use paper
documents, and also cannot organize their activities more effectively. This is
explained by:
- The laws in force in our country cannot fully ensure the legal protection of
medical workers who use IT technologies in their daily work;
- The financial capabilities of most of the medical organizations cannot give
them the opportunity to purchase the required amount of computer equipment and
software to provide comprehensive automation.
Only a few areas of medical and prophylactic institutions have been automated the activities of management personnel, the statistics department, the accounting
department, and so on. There is a huge need for professional staff capable of
developing and implementing specifically complex MIS, staff working
simultaneously in medicine and applied mathematics.
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In this regard, such professionals need to establish a constant exchange of ideas
and best practices in these areas, accumulating information, as well as identifying the
most promising areas, searching for optimal solutions for the development and
implementation of complex medical information systems.
When creating MIS, specialists use, as a rule, Microsoft FoxPro of various
modifications, Microsoft SQL Server database management systems, as well as
Microsoft Access, and other technological solutions.
The servers in these systems operate under the operating systems Microsoft
Windows NT Server, as well as Microsoft Windows 2012 Server. Windows of
various versions was used as a client OS. Also, when creating a project of databases
of a medical information system, the object-relational paradigm was used [7, 8].
The conceptuality of this method lies in the features of the medical information
system. They consist in the need to develop IS, connecting two different systems that
manage the database - object-oriented and relational.
By combining them, it will be possible to eliminate the problems of these two
database management systems, and apply their positive aspects. The main reason why
the medical information system has a high cost is the cost of its creation. The price of
computer hardware also has a huge impact on these costs. It is necessary in order to
equip the automated workplaces of medical workers (abbreviated AWP MR). The
technical means that are used in medical institutions must meet very high
requirements.
Often, under automated workstations, it is necessary to understand user
software, but from the very beginning this designation was interpreted much more
broadly [9, 10, 11]. Typically, the creation of workstations is done using the
following method. Developers select a specific general task, for example, they
develop an electronic medical history for an inpatient medical institution, create a
project for a database structure, and develop an application.
Often, the development of this application is performed in various
modifications. Systems are created mainly using C ++ and Java. And it takes four to
eight months to submit an unfinished version of a workstation. The same amount of
time is required for debugging. Also, the creators of the system spend a lot of time to
write a code special for such systems. The other development, the most difficult, is
the creation of programs that ensure the integrity of information, data, security,
management of a medical information system, work with external medical
equipment, and so on.
But these systems are not as effective compared to systems designed for the
corporate market, which were developed by highly qualified professionals and have
passed many tests over many years. The creation of a medical information system
cannot be limited only to the development of single automatic workstations.
To create a medical information system, you need to use already developed
platforms to carry out group work. As well as existing technological solutions to
deploy and manage the security subsystem.
For example, when creating the Kondopoga medical information system, we
chose the Lotus Notes / Domino set, which was created by IBM. After two months,
the medical information system was put into operation. The medical organization
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working on this system now completely uses the electronic method of storing data, no
longer using paper media.
When creating, the developers did not design a database by functionality, but
developed a database for each task.
This approach has a number of advantages. The main one is considered to be a
decrease in the need for server capacity, since the streams of client requests are
divided into separate databases.
The database project was created in such a way that all data was accumulated by
the patient, and physical storage was carried out in a single database.
Но число данных баз данных в медицинской информационной системе
вариативно, и имеет зависимость от числа групп клиентов, которые имеются в
лечебно - профилактическом учреждении. Также, эти базы данных специально
хранится исключительно актуальные данные, а те, которые не применяются содержатся в архиве.
Creation of a project of a structural form of a database according to this
principle makes it possible to achieve a stable small volume of a database of a
medical information system for the entire period of its operation. And this allows you
to get the highest value of productivity in the functioning of the medical information
system. This technique is complicated by the fact that the IS software is obliged to
support any number of physical databases, which are united by one logical structure.
In this regard, it is necessary to create algorithms for all programs of the medical
information system, so that they can carry out correct work with the database of the
current documentation, which may have either one or a certain number of parts. And
therefore, you need to do the following before calling the server:
1) find out how many physical databases with names the server contains;
2) find out if it is possible to access any of the databases separately;
3) execute the request for all databases, with the correct indication of the full
address, which contains the server name, as well as the name of the database on the
server;
4) to process, memorize the answer;
- repeat steps 2-4 for all databases;
- add up the received responses, process them as a single data packet.
There is evidence [11, 12, 13, 14, 15] that in order to effectively solve this
problem, it is necessary to programmatically prohibit access to the database in the
medical information system. In this case, specialized software is used - the
middleware service.
To determine how effectively the system was created using object-oriented
technology with the use of middleware service, the activity on the formation of IS
during this period was analyzed. Note that the use of middleware will make it
possible to use the evolutionary method, which the literature calls the Spiral Model
[14, 15]. And also, you can connect new versions of the IS, replacing the basic
services with new ones.
They are able to operate with the old IS, as well as with the current one, without
retraining employees, and without correcting the structure of the existing database.
The use of middleware will make it possible to introduce new versions, reducing
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their price. The use of the considered technological solutions allows you to create a
system, significantly saving resources. At the level where IS is a package of many
software solutions, there is a problem with their support. The indicator of its
relevance increases with the continuation of its work and the increase in the number
of clients.
Together with the initial expenditures of a capital nature, the administrative
work of the IP is impressive in terms of expenditures [5, 6, 11, 16]. When using a
complex complex IS, it is necessary to have professionals in the field of
programming and administration [10, 17].
With an increase in the number of clients included in the system database, the
complexity of its maintenance increases. The applied error handlers built into the
middleware-application reduce the time required for sending reporting documents to
almost zero values. Since the formation and sending of all key reports is automatic.
The implementation of scheduled maintenance of computer equipment, work
with the logs of the system's functioning are mandatory actions that must be
performed by the system administrator.
Accordingly, the factors that can be controlled that can reduce the cost of labor
of technical personnel during system maintenance:
- production of installation of system applications;
- fixing fixes (including IS);
- control over new software.
The high performance in these categories is due to the standard way of installing
the software. The network administrator launches installation packages on the client's
computer equipment, and after the additions after their release.
New versions of separate software of the medical information system allow the
administrator to serve 22-25 clients.
Analyzing these problems, it is possible to use technology for installing and
updating applications [18]. Its content can be defined as: a dedicated database system
with application distributions. Applications are launched using a special service
provided by the system.
It is ordered by the launching application, which contains the program code with
the launch parameters. All work performed by the system occurs using the following
algorithm.
It is determined whether the software product has a description. In the event that
it is not there, the error is determined by the message.
The necessary information is determined in the description, for example, the
version of the software, the name of the file that is being executed, and so on.
A check is made for the presence of the requested software on the client's
computer. In the event that it is not there, the software is installed, the database issues
the required file and configures it. The program folder is being created, files are
copied, and so on. When the installation finishes, the file is launched.
In the event that the software is available on the client's equipment, then its
version is checked, compared with that which the program center contains. When an
old version is found, the files are updated, in accordance with the settings, in such
ways as:
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1) Reinstallation. This is the simplest solution. When it is applied, the
synchronization mechanism evaluates such factors as: the availability factor of the
distribution kit with an update, the size of its volume, the value of the time it takes to
copy it to the workstation. Also, the client's access rights for the required distribution
are determined, the expected restrictions imposed by the network administrator for
this distribution;
2) Update. It is a more time consuming method. Its work involves an incomplete
reinstallation of the application, but only an overwrite of its corrected part. This
method has an advantage over the previous one, since the amount of information to
be corrected is much less than the full distribution.
3) Correction of reference books. It is used when the application did not change
its version, but the relevance of its reference no longer meets the system standard.
When all the checks are completed, the execution of the file starts.
This technology makes it possible to significantly reduce the time required to
update user software. Reduce the cost of the medical institution for the administrative
work of the IS, reducing the labor costs of the system administrator, with the
combination of the rate that the programmer and the administrator have.
Currently, there is a change in the quantitative as well as the qualitative content
that information resources have. There is a unification of separate information arrays,
their integration into each other. The meaning of the "single information space" has
been determined. Its components are heterogeneous, that is, with structures of
different kinds and contents.
Regardless of how rapidly information technologies are developing now, they
have no opportunity to create systems of great complexity, where there are many
elements and information sources. These factors characterize corporate information
systems (abbreviated as KIS).
We need an addition, clarification of information from one stream from another.
To implement work between independent subsystems, you need to create the
number of information flows, which is equal to n (n-1) / 2. Here n is the number of
subsystems.
The expenses for implementing the data exchange will be very large, and these
expenses will also be more than the expenses for providing the functionality of the
subsystems. To reduce the number of data streams, and equalize them with the
number of subsystems, an integration technique of heterogeneous data streams is
used.
The technique is to bring data streams into a common universal format, in which
information will be presented, and to exchange data using it. XML documentation
here will act as a universal medium that can store data about each previously known
structure.
Software technological solutions that are based on the use of XML make it
possible to control the correctness of information stored in the documentation.
And also check the relationships in the hierarchy in the document, establish a
common standard for the structure of the documentation. Its content will be various
information. XML - DB will act as a saving tool, which allows you to save and
process documentation using XML - format. Due to the fact that the problem of
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systematization, also control over information with a weak structure of a
heterogeneous type, is very relevant at the moment, as a subject area in the study, the
medical and technical system should be considered. Which includes medical
equipment, laboratory and diagnostic equipment, which is based on the latest
software solutions with different types and architectures. Increased productivity in
managing heterogeneous information in an integrated information system can be
achieved by systematization and integration using the latest technology solutions in
XML.
Conclusion
Thus, the work considers some of the problems of the development of modern
medical information systems in organizations.
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KAPITEL 10 / CHAPTER 10
TECHNOLOGY OF OBTAININING POWDER MASS WITH THYME
ESSENTIAL OIL FOR THE DEVELOPMENT OF HARD CAPSULES

ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКОВОЇ МАСИ З ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ ЧЕБРЕЦЮ ЗВИЧАЙНОГО
ДЛЯ РОЗРОБКИ ТВЕРДИХ КАПСУЛ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-005

Введення.
Пріорітетним напрямком сучасної фармації є пошук і створення нових
лікарських препаратів на основі лікарської рослинної сировини. Аналізуючи
джерела літератури, встановлено, що чебрець звичайний проявляє різнопланову
фармакологічну активність [1-3], тому можна вважати його перспективним
джерелом для створення нових вітчизняних рослинних препаратів для
лікування захворювань верхніх дихальних шляхів [3-5].
Розробка муколітичного засобу у вигляді твердих капсул передбачала,
першочергово – підбір допоміжних речовин, які дозволять отримати порошкову
масу з ефірною олією чебрецю звичайного із задовільними показниками якості
для заповнення твердих капсул [6].
10.1. Дослідження допоміжних речовин.
В процесі вибору твердої лікарської форми виходили із того, що одним з
активних фармацевтичних інгредієнтів є ефірна олія чебрецю звичайного, яка
може втрачатися в процесі, тому необхідно підібрати такі допоміжні речовини
(ДР), які б мали велику питому поверхню (здатність адсорбувати на своїй
поверхні олію), а після змішування з нею зберігали б порошкоподібний стан.
Для вирішення даної проблеми вивчалося 20 допоміжних речовин, які порізному впливають на фармако-технологічні показники порошкової маси та
належать до різних груп речовин. Кожна серія досліду була специфічною через
технологію змішування допоміжних речовин з ефірною олією. Результати
дослідження процесу змішування ЕО з ДР наведено у таблиці 1.
В результаті проведеного дослідження було встановлено, що неусілін
двох різних марок та неусорб за своїми фармако-технологічними
властивостями найбільш зручні для вирішення поставлених задач, тому вони
були вибрані нами як носії-адсорбенти ефірної олії.
Крім того, необхідно було ввести до складу порошкової маси і ряд інших
ДР, щоб забезпечити порошковій масі відповідну насипну густину та насипний
об’єм. Отриманим порошковим масам необхідно було надати відповідної
текучості, яка є, згідно вимог Державної фармакопеї України, [6] важливим
фармако-технологічним показником якості при створенні твердої лікарської
форми у вигляді капсул. Для цього, вивчали ряд інших ДР з різних груп. Після
проведеного експерименту було відібрали по три речовини-лідери з кожної
групи, які відзначилися належними технологічними властивостями. Серед них
можна виділити: лудіпрес, МКЦ 500, МКЦ 112, металоза 65 SH – 50, просолв
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Таблиця 1 – Результати змішування допоміжних речовин з ефірною
олією чебрецю звичайного
Допоміжна
Характеристика змішування
речовина
1
2
Порошкова маса задовільно змішується з ефірною
МКЦ 250
олією, але не має належної сипучості
Порошкова маса дуже добре змішується з ефірною
МКЦ 500
олією, володіє гарною сипучістю, однорідна
МКЦ 101
Порошкова маса не змішується з олією, не є сипучою
Порошкова маса добре змішується з ефірною олією, не
МКЦ 12
володіє сипучістю
Порошкова маса погано змішується з олією, але не комМКЦ 112
кується
Металоза 65 SH – Порошкова маса добре змішується з ефірною олією,
50
володіє гарною здатністю сипатися
Explosol 634 a
Порошкова маса збивається в грудки
Порошкова маса погано змішується з олією,
Solutab 634
розшаровується
Порошкова маса дуже добре змішується з ефірною
Prosolv SMHD 90
олією, володіє хорошою сипучістю
Порошкова маса задовільно змішується з олією, володіє
Prosolv SMCC 50
хорошою сипучістю
Натрій
Порошкова маса не змішується з ефірною олією,
карбоксиметил- спостерігаються грудки
крохмаль
Kollicoat IR white Порошкова маса погано змішується з ефірною олією
Порошкова маса дуже добре змішувається з ефірною
Ludipress
олією, володіє хорошою сипучістю
Lycatab PGS
Порошкова маса не змішується з ефірною олією (тече)
ProsolvEASYtab Порошкова маса задовільно змішується з олією, але не
SP
має доброї сипучості
Порошкова маса дуже добре змішується з ефірною
Neusilin US2
олією, володіє хорошою сипучістю
Порошкова маса добре змішується з ефірною олією та
Neusilin UFL2
володіє хорошою адсорбтивною здатністю
Порошкова маса зовсім не змішувалася з ефірною
Plasdone K – 90
олією, збилася в клейкі грудки
Neosorb PGOV – Порошкова маса дуже добре змішувалася з олією, не
Sorbitol
розшаровувалася та володіла гарною сипучістю
Порошкова маса не змішувалася з ефірною олією,
Аеросил
розшаровувалася
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SMCC 50 та просолв SMHD 90. Після чого, вибрані речовини змішували з ЕО
чебрецю звичайного і отримані суміші досліджували під електронним
мікроскопом.
Кожна речовина має свою кристалічну структуру, заряд і площу поверхні,
що дозволяє їй сорбувати дану ЕО. В результаті мікроскопічного аналізу та
спостереження за процесом змішування були обрані речовини, які можна
умовно розділили на 3 групи (три фактори): структуроутворювачі похідні МКЦ,
структуроутворювачі на основі неорганічних солей, розпушувачі на основі
ефірів целюлози (таблиця 2). Кожен фактор вивчали на трьох рівнях.
Таблиця 2 - Групи допоміжних речовин, які вивчалися для розробки
технології отримання порошкової маси з ефірною олією чебрецю
звичайного
Рівень
Рівень
Рівень
Фактор А
Фактор В
Фактор С
фактора
фактора
Фактора
СтруктуроСтруктуроРозпушувачі
утворювачі з
утворювачі
на основі
групи
на основі
ефірів
неорганічних
МКЦ
целюлози
солей
a1
МКЦ 500
b1
Неусілін US2
c1
МЦ-65SH50
a2
Prosolv 90
b2
Неусілін UFL2
c2
Plasdon K-90
a3
МКЦ 12
b3
Неосорб
c3
Pharmacoat 603
10.2. Дисперсійний аналіз.
Дробний план 1/33 .
З метою вивчення впливу відібраних ДР на фармако-технологічні
властивості порошкової маси з ЕО чебрецю звичайного, при обмеженій
кількості експериментів, було вибрано один із методів дисперсійного аналізу –
дробний план 1/33 [7]. При використанні такого плану завжди необхідно
реалізовувати повторні досліди, так як число ступенів свободи для помилки
дорівнює нулю. Тому, в якості плану експерименту використовували 3×3
латинський квадрат.
Для виконання експерименту використовували таке дозування на 1
капсулу: 3,5 мг ефірної олії чебрецю та 48 мг вказаних вище ДР (по 16 мг для
кожного фактора). Одержані порошкові маси двічі аналізували за такими
технологічними показниками як: текучість, насипна густина до та після усадки.
Матриця планування та результати експерименту наведені у таблиці 3.
Результати дисперсійного аналізу експериментальних даних, наведені в
таблиці 4.
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Таблиця 3 - Матриця планування експерименту на основі 3х3 латинського
квадрату і результати визначення фармако-технологічних показників
порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного
№
А В С
у1
у1'
у2
у2'
у3
у3'
D
D'
п/п
1 а1 b1 c1 315,34 312,71 0,24 0,25
0,3
0,31 0,87 0,87
2 а1 b2 c2 166,99 165,12 0,24 0,23 0,47
0,46 0,55 0,54
3 а1 b3 c3 397,67 396,93 0,17 0,19 0,25
0,26 0,81 0,81
4 а2 b1 c2 192,47 198,06 0,24 0,23 0,36
0,37 0,63 0,63
5 а2 b2 c3 207,62 208,54 0,22 0,23 0,25
0,26 0,60 0,61
6 а2 b3 c1 328,16 325,41 0,18 0,19
0,3
0,31 0,88 0,87
7 а3 b1 c3 236,47 233,40 0,23 0,22 0,33
0,32 0,76 0,76
8 а3 b2 c1 284,27 281,85 0,22 0,21 0,29
0,28 0,80 0,80
9 а3 b3 c2 121,97 150,23 0,07 0,11 0,14
0,17 0,10 0,24
Примітка: у1, у1' - швидкість течії через насадку, с/100 г; у2, у2' насипна густина до усадки, г/мл; у3, у3' - насипна густина після усадки,
г/мл; D, D' - функція бажаності
Після проведеної статистичної обробки даних дослідження швидкості течії
через насадку порошкової маси встановлено, що на цей показник найбільше
впливають ефіри целюлози. Ранжований ряд переваг для цієї групи ДР має
вигляд: МЦ-65 SH 50 > Pharm 603 > Plasdon K-90 (рисунок 1).
Вплив похідних целюлози відображає послідовність: а1 > а2 > а3, тобто
МКЦ 500 збільшує час висипання порошкової маси з лійки у порівнянні з
Prosolv 90 і МКЦ 12. Серед сорбентів сильніше впливають на досліджуваний
показник неосорб, а Неусілін UFL 2 має переваги над Неусіліном US 2.

Рисунок 1 - Вплив ефірів целюлози на швидкість течії порошкової
маси через насадку з ЕО чебрецю звичайного
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Таблиця 4 - Результати дисперсійного аналізу фармако-технологічних
показників порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного
Джерело
дисперсії
A
B
C
Залишок
Помилка
всередині
комірки
Загальна
сума
A
B
C
Залишок
Помилка
всередині
комірки
Загальна
сума
A
B
C
Залишок
Помилка
всередині
комірки
Загальна
сума
A
B
C
Залишок
Помилка
всередині
комірки
Загальна
сума

MONOGRAPH

Число
ступенів
свободи
2
2
2
2

F
експеримент
F 0,05
альне
у1 – швидкість течії через насадку, с/100 г
17182,24
8591,12
178,87
4,20
13827,97
6913,99
143,95
4,20
68092,89
34046,45
708,87
4,20
16438,01
8219,01
Суми
квадратів

9

432,26

17

115973,38

Середні
квадрати

2
2
2
2
9

0,0005

17

0,09

0,0009

17

0,12

2
2
2
2

0,09
0,06
0,50
0,14

9

0,01

17

0,81

4,20
4,20
4,20

αi ≠ 0
βj ≠ 0
γk ≠ 0

4,20
4,20
4,20

αi ≠ 0
βj ≠ 0
γk ≠ 0

4,20
4,20
4,20

αi ≠ 0
βj ≠ 0
γk ≠ 0

0,0001

у3 – насипна густина після усадки, г/мл
0,02
0,01
121,41
0,04
0,02
191,29
0,01
0,00
40,24
0,05
0,02

9

αi ≠ 0
βj ≠ 0
γk ≠ 0

48,029

у2 – насипна густина до усадки, г/мл
0,02
0,01
164,82
0,05
0,02
386,55
0,01
0,01
102,64
0,01
0,01

2
2
2
2

Гіпотеза H0

0,0001

D – функція бажаності
0,04
40,47
0,03
27,05
0,25
227,72
0,07
0,001
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Рисунок 2 - Вплив адсорбентів на насипну густину до усадки
порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного
На насипну густину до усадки найбільш вагомий вплив чинять адсорбенти
(рисунок 2). Їхній вплив можна зобразити послідовністю: b2 > b1 > b3. З даної
нерівності випливає, що з неусіліном UFL 2 можна отримати порошкову масу,
яка характеризується більшою насипною густиною порівняно з неусіліном
іншої марки. Їм поступається за даною характеристикою неосорб. Вплив
речовин групи МКЦ на насипну густину порошкових мас можна зобразити в
ранжованому ряді наступним чином: МКЦ 500 > Prosolv 90> МКЦ 12. З ефірів
целюлози на насипну густину порошкових мас найсильніше випливає МЦ65SH50, їй поступаються Pharmacoat 603 та Plasdon K-90.
Кращі показники насипної густини після усадки (рисунок 3) отримано при
використанні ДР – адсорбентів. Ранжований ряд для цієї групи ДР має вигляд:
неусілін UFL 2 > неусілін US 2 > неосорб. Вплив речовин групи А виглядає
таким чином: а1 > а2 > а3.. Лідерами із інших груп речовин за впливом на
насипну густину є відповідно ДР групи ефірів целюлози. Серед них вплив
визначається наступним рядом Plasdone K-90 > МЦ-65SH 50 > Pharmacoat 603.

Рисунок 3 - Вплив адсорбентів на насипну густину після усадки
порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного
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Рисунок 4 - Вплив зразків МКЦ на насипну густину після усадки
порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного
Функція бажаності.
Для вибору кращих, для всіх характеристик порошкової маси, допоміжних
речовин було використано узагальнений показник - функцію бажаності
(рисунок 5).
d
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Рисунок 5 - Функція бажаності для властивостей: y1 - швидкість течії
через насадку, с/100 г; y2 - насипна густина порошкових мас до усадки,
г/мл; y3 - насипна густина порошкових мас після усадки, г/мл при розробці
технології одержання порошкової маси з ефірною олією чебрецю
звичайного
В результаті аналізу функції бажаності встановлено, що МЦ-65 SH 50,
МКЦ 500, Prosolv SMHD 90, Неусілін US 2, Неусілін UFL 2 найбільше
впливають на швидкість течії порошкової маси через насадку з ЕО чебрецю
повзучого, тому ці ДР вибрано для подальшого експерименту.
Наступним етапом наших досліджень було проведення серії дослідів по
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вивченню впливу різних ДР, які б підсилили адсорбуючу здатність неусіліну
UFL 2 по відношенню до ЕО чебрецю звичайного, а саме були б свого роду
розчинниками ЕО на поверхні адсорбенту. Для дослідження ми обрали такі
речовини: Повідон К 29/32 (1,0 г); ПЕГ 1500 (2,0 г); ПЕГ 6000 (1,0 г); рицинова
олія (0,2 г); пропіленгліколь (0,15 г).
10.3. Спосіб одержання порошкової маси з ЕО чебрецю звичайного.
Спосіб одержання включає наступні операції: попередньо обрану речовину
відважували в ступку, додавали ЕО чебрецю, добре розтирали, перемішували,
далі додавали неусілін UFL 2, просолв 90 та плаздон К-90 у визначеній
кількості. Все ретельно розтирали та перемішували, фасували в поліетиленовий
пакет, витримували 5 днів при кімнатній температурі. Після чого аналізували
отримані суміші на вміст тимолу і карвакролу, як основних компонентів ЕО
чебрецю звичайного методом газової хроматографії (табл. 5).
Таблиця 5 - Результати визначення вмісту компонентів ефірної олії
чебрецю в отриманих сумішах з допоміжними речовинами
ДР, яку
Вміст тимолу від
Вміст карвакролу
застосовували
теоретичного, %
від теоретичного,%
Неусілін UFL 2
99,8
99,2
Повідон
128,4
131,4
ПЕГ 1500
121,7
119,7
Lipoxop 6000 МЕD
121,4
119,5
Рицинова олія
97,7
96,2
Пропіленгліколь
125,7
125,4
Згідно проведених даних додавання жодної із зазначених речовин не дає
кращих результатів кількісного вмісту компонентів ЕО чебрецю, тому
зупинилися на виборі самого неусіліну UFL 2 без додавання інших речовин.
Також, слід зазначити, що при проведенні пробопідготовки порошкових мас до
газохроматографічного аналізу дуже важко фільтрувалися проби (за рахунок
ДР плаздону К-90, який розчиняється в спирті, утворюючи розчини
високомолекулярної сполуки (ВМС)). Це завдало немалих труднощів в роботі
аналітика. Тому наступним етапом наших досліджень була заміна плаздону на
іншу речовину, яка володіє такими ж властивостями і дозволить отримати
порошкову масу з задовільними фармако-технологічними властивостями. Для
вирішення поставленої задачі нами були апробовані ряд ДР, а саме: кальцій
дигідрофосфат, целактоза 80, лецитин. Експериментальним шляхом
встановлено їхню кількість (16 мг/дозу), після чого готували аналізовані суміші
аналогічно як в попередньому експерименті. Одержані зразки сумішей ДР з ЕО
чебрецю звичайного аналізували на вміст тимолу та карвакролу методом
газової хроматографії. Результати проведеного аналізу наведені у таблиці 6.
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Таблиця 6 - Залежність вмісту компонентів ефірної олії чебрецю
звичайного від складу порошкової маси
Вміст тимолу
Вміст карвакролу
від
№
від теоретичного,
Склад порошкової маси
теоретичного,
з/п
%
%
1 Неусілін UFL 2 0,8 г
Просолв SMHD 90 0,8 г
101,3
100,2
Кальцію дигідрофосфат 0.8 г
ЕО чебрецю звичайного
2 Неусілін UFL 2 0,8 г
Просолв SMHD 90 0,8 г
95,6
97,3
Cellactose 80 0,8
ЕО чебрецю звичайного
3 Неусілін UFL 2 0,8 г
Просолв SMHD 90 0,8 г
92,6
94,9
Лецитин 0,8 г
ЕО чебрецю звичайного 0,175 г
Як видно з представлених у таблиці 6 результатів, суміш №1 (неусілін UFL
2, просолв 90, кальцію дигідрофосфат) можна використати для подальших
досліджень при оптимізації складу порошкової маси з ефірною олією чебрецю
звичайного.
Висновки.
1. Досліджено різні допоміжні речовини та їхній вплив на властивості
порошкової з ЕО чебрецю звичайного.
2. Вивчено вплив 9 допоміжних речовин на фармако-технологічні
показники порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного.
3. Відібрано речовини-лідери: МКЦ 101, просолв SMHD 90, неусілін UFL 2
та кальцій дигідрофосфат для подальших досліджень для оптимізації складу
порошкової маси з ЕО чебрецю звичайного.
4. Розроблено технологію одержання порошкової маси з ефірною олією
чебрецю звичайного, яка дозволяє отримати її, із задовільними показниками
якості.
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KAPITEL 11 / CHAPTER 11
ANTISEPTICS: CLASSIFICATION AND THEIR ROLE IN DISEASE
PREVENTION

АНТИСЕПТИКИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-016

Introduction
Alcohol-based antiseptics for hand sanitizing are recommended for using at
home and in crowded places where there is no water and soap. It is recommended to
use these means in train, bus, stations, before eating in crowded places for the
purpose of prevention of distribution of the infections which are transferred by the
contact. Therefore, research on the development of antiseptics for sanitizing of hands
for use outside the medical field is very important.
Hand hygiene is of utmost importance because it is also contaminated simply
from direct contact with mobile being droplets from coughs and sneezes. It may be
achieved with contact isolation and strict infection management tool like maintaining
smart hand hygiene in hospital settings and publicly. The success of the hand
cleansing only depends on employment of effective hand disinfecting agents
developed in varied varieties and forms like antimicrobial soaps, water-based or
alcohol-based hand sanitizer, with the latter being wide utilized in hospitals. It’ll
investigate the area of accessible hand sanitizers and their effectiveness likewise
because the formulation aspects, adverse effects, and suggestions to boost the
formulation potency and safety.
The emergence of the COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) pandemic has up
to be a big international public health concern and light-emitting diode to intensive
use of hand disinfectants given its contagious nature. There were 96.2 million
reported cases moving over 200 countries worldwide on the beginning of 2021.
COVID-19 is Jan communicable disease caused by the severe acute metastasis
syndrome coronavirus two (SARS-CoV-2), which might persist and stay infectious
on surfaces for up for nine days. The recent studying reveals that transmission of
SARS-CoV-2 is feasible within the kind of aerosol and physical object, and also the
virus will stay viable and infectious in aerosols for hours and on surfaces up today's,
reckoning on the matter shed. Hence, it's crucial to interrupt the transmission chain of
the virus through contact isolation and strict infection management tools. with face
masks, applicable hand hygiene is of utmost importance as hands is addition to
contaminated from direct contact with patients breathing droplets from coughs and
sneeze or indirect contact, which can then facilitate the transmission and spread of the
sickness. The studies on SARS-CoV happening settings showed that providing
economical handwashing facilities reduced transmission. Given the hazards
obligatory by this sickness, the Centre for sickness management and hindrance
(CDC), the u.s. has promoted and inspired hand hygiene through handwashing or use
of hand sanitizer. Hand disinfectants area unit commercially accessible in varied
varieties and forms like anti-microbial soaps, water-based or alcohol-based hand
sanitizers, most frequently utilized in the hospital. Differing types of delivery systems
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also are formulated—for instance, gels, foams, or wipes. The globe Health
Organization (WHO) recommends alcohol-based hand sanitizer (ABHS) in line with
the tested benefits of their speedy action and a broad spectrum of microbial activity
protectively against bacteria and viruses. However, the effectiveness against nonenveloped viruses continues to be debatable and questionable
There are a unit a number of challenges and issues with respect to this
formulation in terms of firing hazards and skin toxicity thanks to high alcohol
content. This general review aims to analyze the area of accessible hand sanitizers
and their effectiveness against the human coronavirus likewise because the
formulation aspects, adverse effects, and suggestions to enhance the formulation of
current hand sanitizers.
COVID-19, that has been declared a world pandemic by the global Health
Organization in early 2020, Since its discovery in Dec 2019 in the metropolis, there
are over 3 million confirmed cases worldwide by Apr 2020. With cases increasing
exponentially all over the world, it's caused important burden on all aspects of society
despite aggressive isolation ways to stop the unfold of the virus. Currently,
therapeutic ways to touch upon COVID-19 area unit solely substantiating, creating
hindrance geared toward reducing transmission the most effective technique at this
point. one in all the various ways in which enforced to stop the unfold of this virus,
like previous contagious pathogens, is frequent and effective handwashing. In each
aid and community settings, alcohol-based hand sanitizers became a well-liked
different to the standard handwashing with soap and water. Alcohol-based hand
sanitizers are utilized as a good different to handwashing to stop the unfold of
microorganism and infectious agent infections, creating it one in all the essential
protocols in decreasing aid burden. a variety of hand sanitizers area unit accessible
with varied mixtures of ingredients and modes of delivery. Given recognition of hand
sanitizers throughout this pandemic, it's necessary to know that kinds of hand
sanitizers work best against this novel virus. During this review, we are going to
discuss the role of assorted kinds of alcohol-based hand sanitizers in effective
elimination of microorganism and infectious agent pathogens with the main target on
the effectiveness against swallowed viruses, like SARS-CoV-2.
11.1. Types of hand sanitizer
Defines as: "A gel containing alcohol preparation designed for application to the
hands to destroys bacteria and for a while stop their growth. Such preparations can
contain many different types of alcohol and other active substances with excipients
and lotions. Alcohol-based hand antiseptics regularly contain isopropyl alcohol,
ethanol, n-propanol, or a mix of those as their active ingredients. The antimicrobial
action of alcohols is referring to their ability to denature proteins. This causes
microbes to lose their protecting coatings, and become non-functional. The middle
for illness management and protection recommends formulations containing eighty
(percent volume/volume) ethyl alcohol or seventy-five isopropanol, however,
typically speaking, sanitizers containing sixty to ninety-five percentage of alcohol
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square measure acceptable. The suggested percentages of ethyl alcohol and
isopropanol is protected as eighty and seventy-five as a result of these values at the
mid-point of the suitable area. Notably, more than suggested concentrations also are
paradoxically less potent as a result of proteins don't seem to be changed simply
while empty of water. Alcohol concentrations in antiseptic hand rubs is usually
expressed as ratio by volume and barely as ratio by weight. A study conducted on
eighty-five (weight/weight) ethyl alcohol, showed that a fifteen seconds contact time
was enough to decrease gram-positive and negative microorganism by bigger than
five log10 steps. Analysis suggests that alcohols is rapidly disinfectant once applied
to skin, however haven't any noticeable persistent residual activity. However, it's
been documented that the regrowth of microorganism will occur slowly when its use.
This can be due to the sub lethal impact alcohol may have had on the residual
microorganism. Adding chlorhexidine, octenidine, or triclosan to alcohol-based hand
rubs can lead to a somewhat persistent protection also. four-dimensional
chlorhexidine has shown persistent disinfectant activity against methicillin-resistant
staphylococci aureus for up to four hours from application.
Ethanol, almost common alcohol ingredient, seems to be the best effective
alcohol against viruses, whereas, propyl alcohol being significant, stronger, and
disinfectant alcohol. The mixture of alcohols can also have a synergistic impact. The
concentration of alcohol in hand sanitizers additionally changes its effectiveness, with
one study demonstrating that a hand rub with eighty-five of ethyl alcohol content was
considerably higher at reducing microorganism populations compared to the
preparations of sixty to sixty-two percentage ethyl alcohol. ABHS usually contain
humectants, like glycerin, that trying to protect skin dehydration, and emollients or
moisturizers, like Aloe Vera, that aid to replace some amounts of the water which
stripped off through using. None of the mentioned alcohols have shown a possible for
obtained microorganism resistance, and being so significant extremely effective for
frequent use in medical settings.
Hands are a primary mode of the transmission of microbes and infections, Hand
hygiene is so utmost necessary gauge to avoid the transmission of harmful germs and
protect the infections. Hand hygiene is the single most significant, simplest, and least
costly suggests that of preventing healthcare facility infections. Contaminated hands
could make vectors for the transmission of microorganisms. Morbific
microorganisms responsible for outbreaks is prevalence from the hands of the food
handler to others during the food handler contaminates their hands then pass these
microorganisms to customers via hand contact with food, or drinks. The buyer is
exposed following the activity of those microorganisms. which might cause
gastrointestinal health disorders. Hand contact with ready-to-eat foods represents a lot
of necessary mechanism by that pathogens might enter the food ingredients. Food
handlers whose work involves touching non-covered foods to be consumed raw or
while not fully cooked, or different types of treatment are known as a specific risk’s
combination.
To protect the skin from harmful bacteria and to protect spreading from lots of
contagious diseases, hand cleaning is completely significant precaution. Food
production staff and food service personnel should know how to use correct hand and
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fingers cleaning by management in preparation for work. Any health-care staff,
caregiver or person concerned in direct or indirect patient care have to focus on-hand
hygiene and has to be ready to perform it perfectly and at the correct time. Black et
al. (1981) announced a study that explained a decline in diarrheal diseases (due to
shigella infection, flagellate protozoan and rotavirus) in daycare centers once the
workers were learning how to use the best way of hand cleaning procedures. Hand
cleaning removes visible dirt from hands and decrease the amount of harmful bacteria
like, Escherichia coli and salmonella may be carried by humans, animals or
instrumentation and transmitted to food. Till now utmost common mode of infectious
agent transmission to food by the infected food handler is via fecally contaminated
hands. Poor hand hygiene is the participating agent. World Health Organization has
suggested all humans have to wash hands before and after getting ready food, before
eating meal, before and after caring for somebody who’s is sick, before and after
treating a cut or wound, once exploitation the bathroom and alteration diapers or
washing up a baby whom has used the bathroom. When processing your nose,
coughing, or sternutation, when touching AN animal or animal waste, once handling
pet food or pet treats and when touching garbage. For generations, hand cleaning with
soap and water has been thought of a ratio of individual hygiene. The idea of
cleansing hands with the antiseptic agent typically emerged within the early 19th
century. on 1822, a French doctor announced that solutions containing chlorides of
lime or soda can enucleate the distasteful smell whose human cadavers which such
solutions can be used as disinfectants and antiseptics. When a paper announced in
1825, this doctor explained that physicians and others attending patients with
contagious diseases would have the benefit of washing their hands with a liquid
chloride resolution.
The skin consists of 3 main layers: a superficial cuticle (50–100 µm), a middle
cerium (≈2 mm), an innermost layer (1–2 mm). It constitutes the primary line of
defense against invasive microorganisms whereas, providing protection against
mechanical impacts and preventing excessive loss of water from the body. The
essential barrier purpose of the skin resides primarily within the primarily epidemic
layer, the stratum (SC). The SC contains layers of corneocytes that being terminally
differentiated from keratinocytes that look like the basal layer of dermis. The adjacent
corneocytes is interconnected by membrane junctions known as corneodesmosomes
to boost the cohesion of the SC. The lipids that can be derived from the exocytosis of
lamellar bodies throughout terminal differentiation of keratinocytes can refill the
extracellular areas between the corneocytes, so, they could play purpose in
maintaining the dermal barrier work. The layer beneath the SC known as keratinized
stratified cuticle. It consists of melanocytes that turn out pigment., a skin pigment that
has skin with its color and protects the skin from ultraviolet illumination. Except that,
Langerhan’s cells, that is participatory with the immunologic response, and Merkel
cells that is liable for touching sensation, also can be found among this layer.
Though the skin is a barrier that protects one against harmful microorganisms, it
hosts a huge array of useful bacterium like staphylococci cuticle, staphylococci
aureus, Micrococcus spp., Propionibacterium spp. And eubacterium spp. These can
could facilitate to forestall the colonization of morbific microbes by either infective
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with them for nutrients or stimulating the skin’s protection cells. Below traditional
circumstances, they exhibit low pathogenicity. However, once the skin flora
distribution is damaged, for instance, because of the semi-permanent use of topical
antibiotics or frequent hand cleaning, they could become virulent. To decrease the
incidence of infection, the microbiota balance is renovated and maintained through
constant skin regeneration. The full operation takes like twenty-eight days, beginning
from the mitotic division of basal epithelial tissue to peeling. Once the dead
keratinocytes inside the SC going to be sloughed off, it takes away the microbes that
settled the skin surface. This continuous operation considerably limits the invasion of
bacterium when achieving a balanced growth among the microbe populations.
11.2. Alcohol-based hand gel
Hand sanitizer could usually be classified into 2 groups: alcohol-based or
alcohol-free an ABHS contain one or many kinds of alcohol, with or with no alcohol
different excipients and humectants to be applied on the hands to destroy microbes
and short-term suppress their growth. ABHS can be very active, and quickly reduce
microbes covering a broad bacterium spectrum when the requirement for water or
drying with desiccation. Notwithstanding, there can be many shortcomings with the
effectiveness of ABHS, like its temporary antimicrobial result and weak activity
against protozoa, some non-enveloped (non-lipophilic) viruses and bacterium spores
alcohol, non-alcohol compounds, and usually used excipients in hand sanitizers.
On the opposite aspect, the hand sanitizer while not alcohol makes use of the
chemical substances with antiseptic properties for the antimicrobial effects. These
chemicals have a special work of action and purpose for their chemical purposeful
groups. As they're not flammable and sometimes used at little concentrations, they're
comparatively safe to use through kids as compared to ABHS. ABHS is accessible in
several dose forms, namely gel, liquid and foam. As every kind has its own
characteristics, a study was conducted to know the impact on sensory attributes that
can have an effect on user’s acceptance of the goods and ultimately influence usage
producing to hand hygiene compliance. The general result showed that gels and
foams be additional wide accepted compared to liquid, particularly regarding handle
ability, although the latter left a high clean feeling and took a shorter time to dry.
Hand Sanitizer Ingredients:
There are two different types of hand sanitizers: (1) non-alcohol based hand
sanitizers (NABHS) and (2) alcohol-based hand sanitizers (ABHS). The foremost
common primary active ingredient of NABHS, benzalkonium chloride, a quaternary
ammonium ion, may be normally used disinfectant. Disinfectants with benzalkonium
chloride is usually less irritating than those with alcohol, nevertheless' newer proof
suggests it could cause dermatitis a lot of usually than antecedently.
Though ABHS being less easy on skin than NABHS, ABHS predominates in the
health care settings given their low price and effectiveness of reducing the infectious
of transmission. NABHS, however, being less worrisome relating to their
flammability and the abuse potential.
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Hand sanitizer preparations:
Containing an alcohol could have an ethyl alcohol, isopropanol, n-propanol, or a
mixture of those, water, moreover as excipients and humectants. Solutions containing
alcohols between 62 %and 95% in volume being the most common and effective.
Humectants are used to keep the skin more hydrated and excipients facilitate stabilize
it in addition to prolong the time required for the evaporation of alcohol, that way
increasing its biocidal activity.
Advantages:
Broad spectrum of action (including tuberculosis bacteria); Speed of action: only
30 seconds are enough for hygienic treatment of hands; Versatility: you can not only
treat your hands, but also disinfect small surfaces, objects or shoes to prevent fungal
diseases; Disinfection of wound surfaces and mucous membranes, Possibility of use
by children, do not dry or irritate the skin; Limited bactericidal activity: they are
mainly effective against gram-positive and gram-negative bacteria; Skin antiseptics
for wounds: this is a modern type of drugs, the main task of which is to disinfect the
wound and create conditions for its rapid healing
Disadvantages:
Irritation or dryness of the skin of the hands, despite the fact that the
composition always contains emollients and moisturizing components, frequent
disinfection of hands with alcohol antiseptics can lead to dry skin and irritation.
Smell of alcohol: only a small amount of drugs contains flavorings, so after
using them your hands smell of alcohol for 15-20 seconds
Alcohol-free or other name for water-based antiseptics: they contain substances
with
bactericidal
activity,
such
as
polyhexamethylenebiguanide,
alkyldimethylbenzylammonium chloride, etc. [33]. This type of drug is less effective
than alcohol-based antiseptics, but they can treat superficial wounds, mucous
membranes, etc.
Alcohol Mechanism of Action
Alcohol mechanism of action against bacteria
The compound, n-propanol, basically very important for using alcohol
compound in biocides. It's unknown with lots of confidence the perfectly mechanism
of alcohol’s antimicrobial activity, however, it might be connected for membrane
harm, and inhibition or uncoupling of Messenger RNA template RNA|informational
RNA|ribonucleic acid|RNA} and protein synthesis through effects on ribosomes and
RNA transcriptase, or related to protein denaturation. For activity against
microorganism, its optimum disinfectant effectiveness is achieved at concentrations
between sixty percentages and nineteen. In fact, ethanol, or alcohol that's less than 1
% water, is a smaller amount of antiseptic than alcohol between the mentioned ratio.
Water has much important within the protein denaturation method. Does not matter
that method if not multiple, be affected by alcohol, essential metabolic pathways,
membrane harm and loss of cellular integrity ultimately occur. It's necessary to
notice, however, that alcohols exhibit disinfectant activity against vegetative bacteria
those undergoing metabolism, and binary fission but not against spores.
Alcohol mechanism of action against viruses
The infective agent targets of alcohol-based hand sanitizers are mostly the
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infective agent envelope, if present that is gained from host lipoid envelopes, the
protein capsid, that contains and protects the genetic material, and also the genetic
material itself. We got all of these compounds being necessary for the infective agent
life cycle (e.g., attachment, penetration, biogenesis, maturation, lysis), and therefore,
essential for its ability to transmit to other host, it may be probable that changing the
structure or action of the above-mentioned ingredients can usually render the virus
ineffective. Whereas less is recognized relating to the certain mechanism of the action
of alcohols agents against viruses compared to microorganism, it's understood that
ethanol has a broader and stronger agent activity than propanols. In fact, high
concentration of ethyl alcohol has shown to be extremely effective against covered
viruses, and therefore is effective against the largest of clinically relevant viruses. It's
additionally useful to notice that adding acids to ethyl alcohol solutions will increase
its effectiveness against viruses that's a lot of resistant to ethyl alcohol alone. Despite
the potential synergism of ethyl alcohol and acidity, it remains notable that utmost
hand sanitizers still be ineffective against non-enveloped viruses.
Benzalkonium chloride mechanism of action
Almost like alcohol-based hand sanitizers, Benzalkonium chloride is the
beginner ingredient of NABHS, is non actual successful against non-wrapped viruses,
as it seems that the lipid envelope of either microorganism or viruses being important
structures for BC’s effectiveness. The cationic “head group” of BC is gradually
absorbed to the charge negative phosphate heads of phospholipids on the lipid
bilayer, and as a result, increase in concentration. The consistent increase of BC
concentration leads to reduce liquidity of the membrane, and therefore, the creation
of hydrophobic gaps within the membrane. Protein action is then disturbed and also
the combination of the above-mentioned effects leads to the solubilization of the
bilayer constituents into BC/phospholipid micelles. BC too interrupts intercellular
targets and compromises the conformational behavior of deoxyribonucleic acid.
1. chlorhexidine
looks like alcohol, chlorhexidine works by damage the organization of
protoplasm layers, that way performing in precipitation of cell contents It is the best
effectiveness against gram-positive bacterium. As chlorhexidine is an ion, it's better
to avoid utilizing chlorhexidine-containing materials with natural soaps and hand
creams that contain anionic emulsifying agents as they'll cause inactivation or
precipitation of chlorhexidine, therefore reducing its effectiveness. Chlorhexidine
gluconate 0.12% is probably going to possess antiviral activity against the
coronavirus because it will make against more covered viruses.
2. Chloroxylenol
is a popular agent as a keeper in cosmetics substances or as an antibacterial
agent in soap, the antimicrobial impact of chloroxylenol is a result of its ability to
deactivate protein systems and alter plasma membrane synthesis in microbes. It's
better at killing microorganism and covered viruses nevertheless less active against
genus Pseudomonas aeruginosa.
3. Iodine/Iodophors
Iodine once have strong effectiveness antiseptic used for skin antiseptic. It will
penetrate the microorganism plasma membrane and make complexes with amino
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acids or unsaturated fatty acids to impair the synthesis of cellular elements.
Nevertheless, because of its potential to cause skin irritation and discoloration,
iodophors have to go in to play for exchange with iodine due to the active ingredient
in antiseptics. The Food and Drug Administration did not remove any liquid chemical
sterilant or high-levels of antiseptic with iodophors due to the essential strong
ingredients. As it is a complex of either iodine, iodide or triiodide, and a high molar
mass chemical combination carrier like polyvinyl pyrrolidone. This carrier is
accountable for boosting the solubility of iodine, enhancing the sustained unleash of
iodine, and minimizing skin irritation. The degree of antimicrobial activity
determined formed on the quantity of free iodine being inside structure. having same
thus, formulations with lower iodophor concentration might have important
antimicrobial activity as well as a result, the quantity of free iodine tends to grow
once dilution.
Both iodine and iodophors exhibit disinfectant activity against a gram-positive,
gram-negative, and spore-forming microorganism, additionally as several fungi and
viruses. However, the concentration of iodophors utilized in antiseptics (e.g.,
povidone-iodine 5%–10%) is typically inadequate to realize sporicidal action.
Moreover, the nasal povidone-iodine formulation has shown acceptable tolerability
and favorable risk/benefit profile to assist mitigate the perioperative prevalence of
COVID-19 in patient decolonization.
4. Quaternary ammonium Compounds
Quaternary ammonium ion compounds are composed of 4 on four alkyl groups
connected to a nitrogen atom within the center. The usual examples have
benzalkonium chloride, benzethonium chloride, and acetyl covering chloride. They
act by absorption to the protoplasm membrane, therefore doing drip of the
constituents. They're additional active against gram-positive microorganism and
lipophilicity viruses. The activity against fungi, mycobacteria, and gram-negative
bacilli is relatively weak.
5. Triclosan
At a low concentration, triclosan has disinfectant action because of its harmful
effects to microorganism enzymes accountable for the composition of lipids from
cells wall and membranes. At high concentrations, triclosan disrupts the
microorganism membrane, leading it to death. Its sensible activity against grampositive bacterium, as well as methicillin-resistant staphylococci aureus, fungus SPP.
And mycobacteria. The effectiveness of triclosan could also be impacted with pH
scale, use of emollients, and therefore, the ionic nature of main skin formulations.
A lot of sanitizers additionally have lotion, for sample, glycerin, within the
formulation to decrease the incidence of dry skin related to the using of alcohol-based
goods because of alcohol could strip away sebum that helps protect the skin damp.
Although fragrance and colorant additional to boost the aesthetics, it's typically not
suggested for doing that because of the risk of hypersensitivity reactions
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Conclusion:
Proper hand hygiene is one among the essential contagion control ways because
it will undeniably lower the chance of direct, or indirect transmissions of
microorganisms. The utilization of ABHS is going to be very common as result of
their speedy action and potency in killing microorganisms, principally once
handwashing with soap and water isn't effective or convenient. however, some things
during handwashing is most popular as ABHS is less effective once the hand is
visibly dirty or stained, and can't cowl bound forms of pathogens. It's necessary to
pick ABHS with the suitable quantity of alcohol and apply the proper hand hygiene
technique once cleansing hands to make sure all the microorganism's area unit
effectively killed.
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KAPITEL 12 / CHAPTER 12
PROBLEMS OF INFORMATION PROCESSING FOR SPATIAL OBJECTS

ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-03-017

Introduction
Currently, there is a development of methods for processing the characteristics
of spatial objects. Research is carried out in the interests of creating smart home
systems, robotic systems, remote control systems, etc. In this regard, research with
the development of new approaches seems relevant.
The time is not far off when technical vision will surpass human vision and
become an obligatory attribute of any intellectual system.
With the rapid development of methods for obtaining 3D point clouds, point
clouds are becoming more popular and accessible. The goal of 3D object recognition
is to correctly identify objects in the point cloud and estimate their 3D location. This
task can be solved using a variety of algorithms.
The Iterative Closest Point (ICP) algorithm is the primary algorithm used to
accurately capture 3D point cloud data. Its accuracy is highly dependent on the
accuracy of the corresponding pairs of points. However, for some point clouds with
constant curvature, such as a plane or a sphere, the method cannot find the exact
matching point pairs and returns an incorrect result [1].
To solve the above problems, a high accuracy registration method based on
sphere restrictions is proposed.
The purpose of the paper is to analyze approaches to recognizing spatial objects
based on approaches related to technical vision.
12.1. Radio holography
In recent years, methods of radio holography have been widely developed. The
radio holographic method is based on the idea of complete registration of the spatial
structure of an electromagnetic wave.
Radio holography is a method of obtaining an image of an object using signals
and radio-frequency equipment, carried out by registering the full spatial structure of
an electromagnetic wave scattered by an object. It applies the laws of wave and
geometric optics to radio waves [2].
When registering microwave holograms using radio receivers, the wave
scattered by the object is received by the antenna and fed to a nonlinear transducer.
The emitted wave can exist in space [3] simultaneously with the reflected wave,
forming an interference pattern with it, or it can be simulated by changing the phase
in the reference wave path.
Radio holography uses single scanning antennas and complex multi-element
antenna systems. Holography has become widespread as a method of recording and
reconstructing the wavefront scattered by the observed object.
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12.2. Computed tomography
Nowadays, computed tomography has become firmly established in many areas
of human activity. With its help, objects of various nature are investigated. There are
several types of tomography: X-ray, electron beam, ultrasound, optical, etc.
But the essence of all types of tomography is the same - mathematical modeling
of the internal structure of the object under study, using its information from images
in different planes. Computed tomography is a method of layer-by-layer
measurement of the density of an object by X-rays, followed by mathematical
processing of the obtained data [4] and the construction of a three-dimensional
picture of the object.
The most famous application is medical X-ray tomography. Here, the measured
quantity is the intensity of the penetrating radiation that has passed through the object
[5].
Mathematical formulation of the problem of computed tomography. Any object
under study consists of parts with different ability to absorb X-ray radiation through
the product; its projections are formed on the detector.
After the automatic set of several thousand projections at different angles of
rotation of the object, the system, using the software application and the obtained data
set, performs a cut-through reconstruction of the object. A set of thin slices makes it
possible to obtain a complete three-dimensional model with external and internal
geometry [6].
The task of tomography is to reconstruct the three-dimensional function μ (x, y,
z) of the radiation absorption density. In this formulation, the problem is very
difficult, and in classical tomography a three-dimensional object is represented as a
set of thin sections. Within each slice, the density μ is considered a function of only
two variables. When examining the system, the sources-receivers are arranged in
such a way as to register only data on beams lying in the cut plane.
12.3. Feldkamp's algorithm
Feldkamp proposed one of the first algorithms for three-dimensional
reconstruction with a conical geometry of rays. The paper presents an algorithm for a
source moving along a circle. Such a trajectory does not correspond to the condition
of data accuracy, since planes parallel to the plane in which the source moves
intersect the object of study [7], but do not intersect the trajectory of the source.
Therefore, accurate image reconstruction is impossible, and the algorithm is
approximate. Let a stationary object be given for research.
The "source - detector" system revolves around the object, describing a circle.
The plane containing the source is called the median plane. The intersection of the
midplane and the axis of rotation is taken as the origin. The distance from the source
to the detector is D, from the source to the axis of rotation - d, from the axis of
rotation to the detector - d '.
As d → ∞, the method turns into a layer-by-layer inversion formula for the
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parallel case. The method also gives the exact value of the density function in the
central section (z = 0) at any distance to the source.
Let Ф - angle of rotation, Y - coordinate along the detector, defining the
recovery point.
Connection: (l,θ) с (Y,
Ф):
The projection in cylindrical coordinates can be written as:

.(1)
Using the inversion formula in polar coordinates, when the point is
, and representing the projection
in terms of the Fourier
and
transform, we can write the sought density function as
. (2)
Performing the transition from coordinates (l, θ) to (Y, Ф) (l, θ) according to the
expression
(3)
you can write the final formula for the fan beam in the midplane
, (4)
where

Further, to determine the formula for three-dimensional reconstruction, it is
necessary to determine the additional parameter δf in the density by projection data
for a small increment in the angle of rotation δΦ. From the projection data along the
intersection of the detector plane with the median plane, the contribution at points
lying on the median plane can be calculated.
Projections crossing the detector plane along a line parallel to the median plane,
but not lying in it, themselves define the plane. This plane is considered as the
median plane in the tilted coordinate system [8]. It is necessary to correct the
difference between the actual rotation δΦ along the vertical axis and the equivalent
rotation δΦ′ normal to the plane.
Further, the distance from the source to the detector in the inclined plane is
substituted into the Radon transform. The density at the point r is taken equal to the
sum of the additional contributions of all planes passing through r.
Feldkamp's algorithm became one of the first three-dimensional reconstruction
algorithms suitable for practical implementation [9].
The algorithm gives an approximate solution for a circular trajectory, provides a
good quality of reconstruction, but does not take into account the angle of the cone
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[10](with an increase in the angle, reconstruction errors grow), although it surpasses
the speed of the classical approach and some iterative methods, it requires a lot of
computer computation time.
12.4. Methods used in Kinect
12.4.1. The structured light method in Kinect I
In 2010, Microsoft released Kinect in partnership with Primesense.
The Kinect I sensor is equipped with several measuring instruments that provide
3D motion capture.
RGB - the camera is capable of providing images with a resolution of 640 × 480
pixels at 30 Hz. The angular field of view is 62 degrees horizontally and 48.6 degrees
vertically. An IR projector and an IR camera are used to form a depth sensor. The
angular field of this sensor is slightly different from the angle of view of the RGB
camera, and is 58.5 degrees horizontally and 46.6 degrees vertically. The technology
of this sensor is based on the structured light method.
Structured light is a beam of light projected onto a material object. Deformation
of a beam when superimposed on a surface allows the system to obtain information
about the depth and surface of objects in the scene relative to the device. The
captured image is transferred to a special microcircuit, where it is converted into an
image of the depth of the scene.
A common characteristic [11] of this method is the need to form a point cloud to
obtain a three-dimensional model, which allows describing the surface of objects and
their relative position in space. This technology works in a similar way to stereo
vision, but instead of using two cameras with a known position, one of them is
replaced by an IR projector. An IR projector emits a light beam (pattern) that is
projected onto the object under study.
The pattern is projected onto the subject, distorted according to the distance
from the IR source. Deformation of the pattern, when applied to a surface, allows the
system to obtain information about the depth and surface of an object in the scene,
relative to the device. The distance between the IR projector and the IR camera and
the projected IR point are known. If you match the point observed in the image with
the point in the projector template [12], you can restore it to a 3D projection based on
three-dimensional triangulation.
The triangulation control method is based on calculating the desired distance
through the ratios of the triangle using the known parameters of the system. The
technology is called triangulation because the IR camera, IR projector and IR point
on the surface of the object form a kind of triangle.
In this system, the length of one of the sides of the triangle (h) is known - this is
the distance between the projector and the camera. The angle of the laser emitter (α)
is also known, and the angle of the camera (β) is determined by the location of the
laser point in the field of view of the camera.
These three characteristics completely shape the size of the triangle and indicate
the location of the laser point angle. Knowing the above geometric parameters, you
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can calculate the distance to the object (D) using the formula (5).
. (5)
The light reflected from the object is returned and focused by the optical system
so as to fall on the digital matrix of the IR camera. As a result, a depth image is
formed.
Let the set of pixels on the image of depth P={
where
is described by the triple
, where
n=648*480=307200. Each pixel
is the pixel width, is the pixel height, is the pixel depth.
Each pixel
corresponds to a point
in the near field. The point
is
. To get the pixel
from the point
, the
described by the triple
Kinect system uses the rotation matrix R and the displacement vector T. The
+T, or
transformation method is formulated as:

When the depth image is acquired, it becomes possible to obtain a point cloud.
A point cloud is usually defined as a set of unorganized points in 3D
where k≤n.
is described by
, where
is the
Each point
coordinate of the point; Creating a 3D point cloud is a key step in creating a 3D
image.
However, the resulting set of points is highly scattered. To obtain a 3D model, it
is necessary to calculate the polygonal model of the object, i.e. it is necessary to
connect all points into polygons.
The use of the structured light method is one of the most reliable for restoring
the surface of objects. Instead of scanning one point at a time or one line, structured
scanners scan the entire field of view at once.
12.4.2. Time of flight method in Kinect II
In the summer of 2014, the second generation of the Kinect (Kinect II) was
released. The new Kinect captures the field of view with greater precision and higher
resolution. The infrared sensor allows you to identify objects without requiring their
illumination. The sensors are small infrared "radars" that instantly create a depth map.
The second generation Kinect uses the Time of Flight (TOF) measurement
method to create a 3D image. An infrared signal is emitted and propagates at a
characteristic speed. It bounces off the object and returns back to the Kinect sensor.
The travel time determines the distance traveled. The distance measurement method
is based on measuring the transit time of a signal from a transceiver to an object and
back.
If the speed of propagation of the signal under investigation (c) in space is
known, then the product of the speed by half the time ( ) between the moments of
emission and reception of the signal gives the distance (R) from the scanner to the
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object that reflected the signal:

(6)
where τ is the time measured from the moment the signal was applied to the moment
the reflected signal was received.
Due to the high value of the speed of light, the time accuracy of the equipment
must be very high. With these measurements, the Kinect can distinguish between
light reflected from objects in the room and in the environment. This provides an
accurate depth estimate that allows the shape of these objects to be calculated.
The scanner produces a set of coordinates of three-dimensional points, which
were obtained by reflecting a laser beam. These points can be used to measure the
size of an object.
12.4.3. Comparison of Kinect methods
Kinect 1 is a structured light sensor, Kinect 2 is a time-of-flight camera. The
structured light provides better performance at the edges, and the ToF camera
smooths out the data due to multi-beam measurements. Table 1 summarizes the
differences between the two generations of sensors in terms of depth sensing
capabilities.
Table 1. Comparison of Kinect I and Kinect II features
Kinect I
Kinect II
Method

Structured light

Time-of-flight

Image depth

320 × 240

512 × 424

Field of view (degrees)

54 × 43

70 × 60

Range (m)

До 6

До 4.5

RGB camera

640x480

1920x1080

As you can see from the table, the Kinect II performs much better than the
Kinect I. The biggest difference is the higher resolution of the Kinect II camera. Even
the field of view has been significantly increased in the Kinect II, allowing you to see
from over 60°.
The Kinect I has a color image resolution of 640 x 480 pixels with a viewing
angle of 62 x 48.6 degrees, which averages about 10 x 10 pixels per degree. The
Kinect II has a color image resolution of 1920 x 1080 pixels and a viewing angle of
84.1 x 53.8, which averages around 22 x 20 pixels per degree.
The Kinect I has an image resolution in depth of 320 x 240 pixels with a
resolution of 58.5 x 46.6 degrees, averaging about 5 x 5 pixels per degree. The new
Kinect has a 512 x 424 pixel image resolution at 70.6 x 60 degrees, averaging about 7
x 7 pixels per degree.
Based on the review of the methods used in Kinect, it can be noted that these
methods are promising. Kinect II's touch technology not only outperforms the Kinect
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I, but also improves the computational aspect by delivering high-quality real-time
reconstructions.
Conclusion
Thus, various methods for recognizing three-dimensional objects were analyzed.
Despite the fact that the Kinect II has more powerful characteristics, the Kinect I
sensor will be used for further research because its cost is much lower and it is more
affordable.
The structured light method determines the high innovative potential of research
and development in this area. It allows you to receive and visualize information about
three-dimensional objects, which is extremely important for many applications.
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