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Информация для Авторов 
 

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

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

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

ТЕПЛОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Донской государственный технический университет, 

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1. 
Zibrov V.А., Maltseva D.A. 

REMOTE MONITORING OF WATER AND HEAT DISTRIBUTION 
NETWORKS 

Don state engineering university, 
Rostov-on-Don, Gagarin's square, 1. 

 

Аннотация. В работе рассмотрен модуль системы дистанционного 
мониторинга водопроводных и тепловых распределительных сетей, определен 
ультразвуковой диапазон зондирования водопроводных и тепловых 
распределительных сетей, проведен выбор и расчет эффективной 
акустической полосы частот зондирующего датчика, определены 
соотношения и зависимости между параметрами зондирующего импульса и 
структурой сетей, приведены результаты вычисления фрактального 
преобразования Фурье заданного порядка для зондирующего импульса на 
выходе датчика и на приёмной стороне. 

Ключевые слова: зондирующий импульс, датчик, пьезоэлектрическая 
керамика, мониторинг, структура, распространение, трубопровод, 
распределительные сети. 

Abstract. In operation the module of the system of remote monitoring of water 
and heat distribution networks, determined by ultrasonic range sensing water and 
heat distribution networks, conducted selection and calculation of the effective 
acoustic bandwidth of the probe sensor, the relationship and dependencies between 
the parameters of the probe pulse and the structure of networks, the results of 
calculating the fractal Fourier transform of a given order for the probe pulse at the 
output of the sensor and at the receiving side. 

Key words: a probe pulse, transducer, piezoelectric ceramic, monitoring, 
structure, distribution, pipeline distribution network. 

Введение. Повреждения труб водопроводных и тепловых 
распределительных сетей (ВТРС) зависят от условий и формы эксплуатации, 
материала, качества изоляционных материалов и других не маловажных 
причин. Часто не соблюдение технологии приводит к разрушению ВТРС еще 
не отслужившему свой срок эксплуатации (разрыву труб, ускорению 
коррозионных и эрозионных процессов и др.). Многофазные процессы, 
вызванные статическими факторами (транспортируемой водой, видом 
прокладки водопроводных труб и др.) и динамическими факторами 
(климатические условия, зоны повышенного давления и т.п.) приводят к 
ухудшению структуры ВТРС и возрастающим количеством отказов [1, 2]. 
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Аварии на ВТРС обусловлены причинами как зависящими, так и не 
зависящими от предприятий. Зависящие причины связаны с воздействием 
таких факторов, как несвоевременное проведение планово-предупредительных 
ремонтов и модернизации, неоптимальными режимами эксплуатации, 
применением некондиционных материалов, а также с неправильными 
действиями персонала. Независящие причины связаны с ухудшением качества 
воды, неправильными действиями абонентов (превышение количества 
забираемой воды и т.п.), прекращением и ухудшением условий 
энергоснабжения, последствиями некачественного выполнения строительно-
монтажных работ, скрытыми дефектами оборудования и стихийными 
явлениями [2]. 

В современной практике, состояние ВТРС оценивается методом 
проведения проверок. Тем не менее, процессы, события или условия, 
приводящие к катастрофическим отказам ВТРС, часто происходят в период 
между двумя плановыми проверками, поэтому необходимо постоянное 
наблюдение и дистанционный мониторинг аварийных ВТРС.  

Поэтому дистанционный мониторинг ВТРС и связанных с ними объектов, 
представляющих собой потенциальные экологические риски, является 
актуальной задачей многих областей науки и техники.  

Водопроводные распределительные сети, проложенные под дорогами, 
зданиями, различными коммунальными сооружениями, накладывают 
определенные ограничения на применение внешней системы дистанционного 
мониторинга (наличия точек доступа с достаточным местом для установки 
датчиков). При этом внутреннюю систему дистанционного мониторинга можно 
устанавливать в любых местах, где необходимо, независимо от рассмотренных 
ограничений, что позволит исключить раскопки труб, буровые работы и 
значительно снизит общую стоимость мониторинга [3,4,5].  

Целью работы является исследование акустических методов обнаружения 
дефектов трубопровода применительно к внутренней системе дистанционного 
мониторинга, которые будут способствовать улучшению технико-
экономических показателей объектов водо- и теплоснабжения [3,5]. В 
частности, получение объективной информации позволит реально оценить 
истинное состояние объектов водо- и теплоснабжения и их оборудования, и 
обеспечит принятие обоснованных решений при планировании 
организационно-технических мероприятий.  

Результаты расчетов. При разработках измерительной аппаратуры для 
систем дистанционного мониторинга одной из важных задач, является 
обеспечение оптимальных значений чувствительности акустического 
зондирующего датчика и отношения сигнал/шум с целью обеспечения 
максимальной точности измерения. 

На рис. 1 приведены диапазоны частот для различной регистрирующей 
аппаратуры. Для организации акустического зондирования трубопровода 
непосредственный интерес представляет диапазон частот от 1кГц до 1МГц. При 
этом на выбранный диапазон частот накладываются следующие ограничения: 
слуховой диапазон животных от 16Гц до 45кГц и выше [3]; эмпирическое 
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Аннотация. В данной работе проанализированы подходы к использованию 

инструментов тестирования аппаратных средств, расширяющих 
возможности применения функций Уолша в стохастических преобразователях 
информации, для решения задач вероятностного моделирования и обработки 
данных. 

Ключевые слова: тестирование, функции, аппаратные средства, 
инструменты тестирования, цифровые устройства. 

Abstract. In this paper we analyzed the approaches to the use of tools of 
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hardware testing, extend the possibility of using Walsh functions in stochastic data 
converters to solve probabilistic modeling and data processing tasks. 

Key words:  testing,  functions, hardware, test tools, digital devices. 
Вступление. 
Генераторы функций Уолша относятся к автоматике и вычислительной 

технике. Они могут быть использованы в стохастических преобразователях 
информации, для решения задач вероятностного моделирования и обработки 
данных. При решении подобных задач крайне необходимо обеспечить 
возможность генерирования функций Уолша последовательно друг за другом 
со случайными номерами и случайными паузами между ними, изменяющимися 
в увеличенном интервале от нуля до N во второй степени тактов работы 
генератора [2]. Под моделями аппаратных средств, в качестве которых 
рассматриваются генераторы функций Уолша [5 – 9], входящие в состав целого 
ряда технических устройств различного назначения [4, 11, 12, 13], понимаются 
программные модели цифровых устройств, описанные на специальных языках. 
Такие языки можно разбить на две разновидности:  

языки описания аппаратуры (HDLs, Hardware Description Languages), с 
помощью которых разрабатывается модель уровня регистровых передач (RTL, 
Register Transfer Level). Среди HDL-языков можно выделить Verilog  и VHDL;  

языки проектирования системного уровня (system-level design languages), 
позволяющие описывать аппаратную систему на более высоком уровне 
абстракции и поддерживающие разработку программной части системы. К 
таким языкам относятся SystemC и SystemVerilog [1].  

Инструменты тестирования аппаратных средств на основе моделей в 
последние годы активно развиваются, однако средства явной привязки моделей 
к требованиям на естественном языке используются достаточно редко. Такие 
возможности, необходимые для прослеживания требований, имеются в 
инструментах CTESK и SpecExplorer.  

Обзор литературы. 
Сравнительный анализ современных инструментов тестирования, 

используемых при  разработке функциональных тестов для моделей 
аппаратуры: AVM (Advanced Verification Methodology) от компании Mentor 
Graphics, OVM (Open Verification Methodology) – совместной разработки Mentor 
Graphics и Cadence Design Systems – и технологии UniTESK (Unified TEsting 
and Specification tool Kit), разработанной в Институте системного 
программирования РАН, показывает, что сильные и слабые стороны различных 
подходов, сопоставление архитектуры тестовых систем, учет рекомендаций по 
развитию технологий и их унификация с методологией OVM, набирающей все 
большее распространение, позволяют сделать вывод о  целесообразности 
применения технологии OVM в качестве стандарта в области тестирования 
аппаратных средств, что подтверждается, в частности, результатами, 
полученными в [5]. Проанализированные инструменты тестирования нацелены 
на автоматизацию разработки тестов для моделей аппаратного обеспечения и 
на создание тестовых систем с высоким уровнем повторного использования, 
устойчивых к изменениям реализации [1].  
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Данные исследования. 
Техническим недостатком известных генераторов функций  Уолша 

является то, что длительность случайных пауз, формируемых между 
генерируемыми функциями, может изменяться в узких пределах от нуля до 
длительности интервала ортогональности функций Уолша [2]. Однако на 
практике в задачах вероятностного моделирования и стохастической обработки 
данных возникает необходимость генерирования функций Уолша со 
случайными паузами, изменяющимися в широких пределах от нуля до 
длительности периода формирования полной системы функций Уолша, т.е. от 
нуля до N во второй степени тактов работы генератора. 

Целью использования инструментов тестирования в рассматриваемой 
области явилась разработка генератора функций Уолша со случайными 
временными паузами, обеспечивающего генерирование указанных функций со 
случайными паузами, изменяющимися в широких пределах от нуля до 
длительности периода формирования полной системы функций Уолша [2]. 

В рамках технологии OVM тестовая система собирается из специальных 
блоков, называемых OVC (Open Verification Component). Каждый блок 
инкапсулирует тестовое окружение для отдельного модуля аппаратуры 
(источника отрицательного напряжения, интегратора, блока  сравнения, 
квантователя, запоминающего блока и т.д.) и состоит из полного набора 
компонентов, обеспечивающих генерацию стимулов, проверку правильности 
поведения и оценку полноты тестирования [5 – 9]. Если тестируемая модель 
аппаратного обеспечения получается путем интеграции нескольких модулей, 
тестовая система для нее строится путем объединения соответствующих OVC-
блоков и построения над ними специального синхронизирующего контроллера 
(virtual sequencer). Структура OVC-блоков практически полностью 
соответствует архитектуре тестовой системы AVM [1]. 

Использование инструментов тестирования позволило синтезировать 
генератор функций  Уолша, содержащий n-разрядный счетчик, реверсивный 
счетчик, n-разрядный регистр, блок из n элементов И, сумматор по модулю два, 
триггер, первый, второй, третий и четвертый элементы И, первый и второй 
элементы ИЛИ, формирователь случайной последовательности импульсов, при 
этом вследствие совершенствования инструментария тестирования процессов 
генерирования функций Уолша в устройство дополнительно введен пятый 
элемент И, первый вход пятого элемента И подключен к входу генератора 
функций Уолша, а второй его вход - к инверсному выходу триггера, выход 
пятого элемента И подключен к входу n-разрядного счетчика, причем второй 
элемент ИЛИ выполнен с инверсным выходом, а реверсивный счетчик 
выполнен 2n-разрядным. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Генератор функций Уолша, построенный с использованием  

усовершенствованного инструментария тестирования, может использоваться в 
стохастических преобразователях информации для решения широкого класса 
задач вероятностного моделирования за счет возможности генерирования 
функций Уолша последовательно друг за другом со случайными номерами и 
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случайными паузами между ними, изменяющимися в увеличенном интервале 
времени.  

Заключение и выводы. 
Применение усовершенствованных инструментов тестирования 

аппаратных средств позволяет расширить возможности использования функций 
Уолша в стохастических преобразователях информации, для решения задач 
вероятностного моделирования и обработки данных [2, 3, 4,  10 - 15]. 
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Анотація. В роботі досліджені спеціалізовані комп’ютерні мережі, як 
об’єкт підвищення ефективності систем життєзабезпечення будівель. В 
результаті проведених досліджень встановлено, що системи контролю та 
будинкової автоматизації як в будівлях, які тільки будуються так і в будівлях 
що вже збудовані, можна реалізувати на базі спеціалізованої комп’ютерної 
мережі LON, яка використовує для передавання даних різні фізичні 
середовища. Впровадження енергозберігаючих технологій на базі 
спеціалізованої комп’ютерної мережі LON забезпечить зменшення 
використання енергоресурсів. 

Ключові слова: спеціалізована комп’ютерна мережа, промислова мережа,  
LON, Local  Operating  Network, енергозбереження.  

Abstract. In this work the specialized computer network as an object of 
improving the efficiency of life support systems of buildings. As a result of the 
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research found that the control and automation of the house as the buildings are only 
built and in buildings that are built can be implemented on the basis of specialized 
computer network LON, which uses a different physical data protection. 
Implementation of energy saving technologies based on specialized computer 
network LON will reduce energy use. 

Key words: specialized computer network, fieldbus, LON, Local  Operating  
Network,  energy saving. 

Вступ. 
Одним з найбільш енергоємних секторів народного господарства України є  

житлово-комунальне господарство, яке в загальній структурі енергозатрат 
держави становить до 38%. Потенціал енергоефективності в будівлях становить 
близько 40% від усього споживання енергії в Україні [1]. 

Досвід європейських держав показує, що вже сьогодні можна 
реалізовувати потенціал енергозбереження шляхом впровадження систем 
обліку енергоресурсів та ефективного керування їх використанням [1].  

Одним із способів вирішення даної проблеми є впровадження 
спеціалізованих комп’ютерних мереж для керування системами 
життєзабезпечення в наявному фонді будівель [2]. 

Огляд літератури. 
Розвиток виробництва мікропроцесорних систем забезпечив зменшення їх 

розмірів, собівартості, підвищення продуктивності та надійності. Це, в свою 
чергу, сприяє їх ефективному використанню в різних галузях народного 
господарства.  

Наявність на ринку різноманітних наборів спеціалізованих програмно-
апаратних рішень дозволяє вирішити завдання широкого спектру. Спроба 
заощадити засоби за рахунок внутрішніх ресурсів у більшості випадків 
обертається створенням громіздких, ненадійних, несумісних і дорогих в 
обслуговуванні систем [3-10].  

Альтернативою традиційним аналоговим технологіям в автоматизованих 
системах управління стали рішення на базі спеціалізованих комп’ютерних 
мереж, що складаються з багатьох вузлів, обмін між якими здійснюється 
цифровим способом. В даний час в світі використовується більше сотні різних 
спеціалізованих комп’ютерних мереж, протоколів і інтерфейсів, застосовуваних 
у системах автоматизації. В тому числі, виробляються та експлуатуються 
десятки спеціалізованих цифрових мереж для автоматизованого контролю та 
управління системами життєзабезпечення будівель. 

Проте, сьогодні інформація про існуючі спеціалізовані комп’ютерні мережі 
для автоматизованого контролю та управління системами життєзабезпечення 
будівель в засобах інформації України практично відсутня.  Тому рішення щодо 
вибору тієї чи іншої спеціалізованої комп’ютерної мережі приймаються на 
обмеженій інформаційній базі або на основі інформації отриманої від одного 
зацікавленого джерела (продавця обладнання одного виробника), що не завжди 
дозволяє зробити оптимальний вибір.  

Основний текст. 
На сьогоднішній день однією з актуальних проблем є визначення 
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спеціалізованих комп’ютерних мереж, які б можна було впроваджувати, як 
будівлях, що тільки плануються до побудови, так і у вже збудованих будівлях.  

Проведені дослідження дають підстави вважати однією з спеціалізованих 
комп’ютерних мереж, які відповідають вищевказаним вимогам є мережа LON 
(Local  Operating  Network). 

Мережа LON дозволяє організувати децентралізоване керування 
системами життєзабезпечення будівель. В даній мережі реалізовані всі сім 
рівнів моделі OSI.  

Режим обміну даними в мережі  LON – клієнт/сервер. 
Мережа LON може мати сегменти з різними топологіями: шина, кільце, 

зірка, дерево, що дозволяє їй бути гнучкою і підлаштовуати сегменти до різних 
умов використання (прокладання). 

Ще однією позитивною рисою мережі LON є живлення пристроїв через 
кабельні шини передавання даних. 

Мережа LON є відкритою спеціалізованою комп’ютерною мережею, яка 
може складатися з пристроїв і систем від багатьох виробників обладнання. Це 
означає, що найкращі продукти від різних виробників можна використовувати 
разом в рамках одного і того ж рішення.  

Мережу LON підтримує понад 500 компаній, об'єднаних в асоціацію 
LonMark. LonMark International є некомерційною асоціацією (в неї входять 
виробники, інтегратори, розробники програмного забезпечення і кінцеві 
користувачі). Задвдяки цьому користувачам мережі LON доступний широкий 
спектр технічних засобів та програмного забезпечення для вирішення 
різноманітних завдань. 

Мережа LON передбачає можливість використання різних середовищ 
передавання даних: вита пара, коаксіальний кабель, радіо-, інфрачервоні і 
світлові хвилі, ультрафіолетове випромінювання, силові електролінії і т.д. 
Вищевказане робить мережу LON зручною для розгортання системи контролю 
та будинкової автоматизації як в будівлях, які тільки будуються так і в будівлях 
що вже збудовані. 

Висновки. 
Були досліджені спеціалізовані комп’ютерні мережі, як об’єкт підвищення 

ефективності систем життєзабезпечення будівель. 
В результаті проведених досліджень встановлено, що системи контролю та 

будинкової автоматизації як в будівлях, які тільки будуються так і в будівлях 
що вже збудовані, можна реалізувати на базі спеціалізованої комп’ютерної 
мережі LON, яка використовує для передавання даних різні фізичні 
середовища. 

Впровадження енергозберігаючих технологій на базі спеціалізованої 
комп’ютерної мережі LON забезпечить зменшення використання 
енергоресурсів. 
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Текст посвящен исследованию проблемы низкой сетевой 
производительности графического протокола X11. Согласно проведенного 
NERSC1 опроса, многие пользователи отметили низкую производительность в 
работе графических программ, взаимодействующих с удаленным X сервером 
посредством протокол X11. В целях оптимизации X11, было запущено несколько 
проектов в том числе Xremote, HBX, DXPC. В данной статье дана оценка 
методу туннелирования X11 с использованием протокола SSH. 

Ключевые слова: X-Windows, X11, SSH, клиент, сетевое взаимодействие.  
The text focuses on solving problems of analysis and optimization of the X11 

protocol. The methodology and tools described in this paper are a great aid in 
understanding the performance of X applications. We believe to choose right tool for 
compressing X11 you need to understand internal structure of X11. Performing 
protocol-level performance analysis combined with passive network monitoring 
provides a new way to capture the effects of the network on application performance. 
This new data demonstrates some of the effects of VNC, SSH, NX on X11 performance 
and provides critical direction in improving GUI application performance over low 
bandwidth network connections. 

1.Введение 
Система X Windows 11 версии (X11), является в данное время, самой 

распространенной оконной системой в среде Unix подобных операционных 
систем. X11 изначально была разработана для работы с растровыми 
изображениями. Растровые изображения представляют собой, прямоугольный 
объект высота и ширина которого выражена в пикселях. Количество 
используемых цветов и глубина цвета имеют следующую зависимость N = 2k, 
где N- количество цветов, k – глубина цвета. При этом разрешение изображения 
— это величина, определяющая количество точек на единицу площади. 

За прошедшие с момента разработки время, протокол X11 не претерпел 
существенных изменений, при этом работа над протоколом продолжается. 
Компании и открытое сообщество, разрабатывают новые плагины, в том числе 
для работы с 3D, а также проводят работу по его оптимизации. Одним из самых 
значимых проектов, относящихся к X11, является реализация клиентской 
библиотеки XCB, это библиотека языка программирования Си для X Window 
System, предназначенная для замены устаревшей библиотеки Xlib.  

За 30 летную историю X11, прогресс в разработке различных графических 
интерфейсов продвинулся далеко вперед.  За это время появились, 
чувствительные не только к прикосновениям, но и к силе нажатия дисплеи. Эти 
новшества привели к необходимости, развития протокола, но к большому 
нашему сожалению вместо переработки текущего кода, нововведения 
добавлялись в виде расширений, плагинов. В момент создания X11, 
разработчики не могли предугадать появление таких тенденций как вывод 
видео, OpenGL, подключение нескольких мониторов, окна непрямоугольной 
формы и т.д., поэтому в последующие годы для поддержки данных улучшений 
приходилось разрабатывать расширения к протоколу. Например, около 25% из 

1 Национальный Исследовательский Энергетический Научно-Вычислительный Центр 
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120 определенных в базовом протоколе X11 функций, в современных условиях 
не пригодны к использованию и приводят к необходимости использования 
таких расширений, как XRender и Xinerama. Современные приложения так или 
иначе используют различные обвязки, инкапсулирующие X11 в API более 
высокого уровня и использующие не базирующиеся на X11 механизмы. При 
этом ядро X11, остается практически неизменным на протяжении довольно 
длительного времени, вызывая большое количество критики.  

Отсутствие должного внимания к проблеме устаревшего ядра X11, со 
стороны курирующей организации X11/X.Org Server, привело к появлению 
новых проектов как Wayland, Mesa, Mir, призванных в будущем заменить 
устаревшую технологию. Каждый из этих проектов, имеет свои сильные и 
слабые стороны, но одно уже ясно сегодня, ни один из этих проектов не в 
состоянии вытеснить X11 с рынка Unix систем, как минимум в течении 
ближайшей декады. Причиной этому, является сложность построения 
подобного рода технологий, а также исторически сложившаяся зависимость от 
X11. 

2. Протоколы удаленного доступа 
Протокол X11 изначально, был разработан для использования в локальных 

сетях. Но по мере развития сетевых технологий, появилась необходимость его 
использования в глобальной сети Интернет. Так как архитектура X11, 
изначально не предусматривала его использования в сетях с низкой пропускной 
способностью, начали появляться технологии, использующие различные 
алгоритмы и методы сжатия данных передаваемых посредством этого 
протокола. Перечислим три основных: 

1. DXPC2. Данный протокол создан для улучшения производительности 
X11, с целью предоставления возможности использования X11 в сетях с низкой 
пропускной способностью, например, в сетях DialUP. Особенностью данного 
протокола, является то, что он понимает внутреннюю структуры протокола X11, 
и в зависимости от передаваемых данных использует наиболее подходящие для 
данного вида данных, алгоритм сжатия. 

2. NX. Данная технология сжимает X11, используя протокол DXPC, но 
добавляет к этому возможность кэширования данных как на стороне клиента, 
так и сервера. Таким образом повышается отказоустойчивость сетевого 
соединения между клиентом и сервером. 

3. X11VNC (VNC). Базируется на собственном протоколе RFB3. Данная 
технология изначально разрабатывалась под нужды терминального, 
графического доступа, поэтому имеет хорошо продуманную архитектуру. В 
отличии от протокола X11, VNC не посылает сообщения при различных 
изменениях состояния окна, VNC оперирует такими объектами как фрэйм, в 
котором содержится битмап карта или текст. Алгоритм сжатия зависит от типа 
содержимых во фрэйме данных. 

4. VirtualGL. Технология отображения удаленного вывода OpenGL. В 

2 The Differential X Protocol Compressor 
3 Remote Frame Buffer Protocol 
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данной технологии используются возможности графического процессора для 
выполнения операций рендеринга. В режиме удаленного доступа, GLX запросы 
транслируются посредством протокола X11, при этом растровые изображения с 
начало попадают в буфер, из которого затем, пересылаются удаленному 
клиенту. 

VNC, имеет клиент серверную архитектуру, поэтому для использования 
данной технологии необходимо на обе машины устанавливать как серверную 
так и клиентскую части. При этом, существуют несколько клиентских 
приложений которые могут быть использованы в качестве клиента VNC 
сервера. RealVNC является коммерческой разработкой, имеются и бесплатные 
версии. Существует и бесплатная версия VNC сервера, входящая в состав 
различных Linux дистрибутивов, которая помимо сервера включает и клиента - 
TightVNC, который на данное время использует наиболее передовые методы 
сжатия передаваемых по протоколу RFB данных.  

3. Безопасность терминальных протоколов  
При использовании удаленного терминального доступа, очень важно 

осознавать потенциальные риски подобного доступа. Для обеспечения 
безопасности при использовании X11, DXPC использует несколько методов, 
наиболее активно используемым из которых, является метод «туннеля» поверх 
протокола SSH4. При этом другой протокол - X11VNC, содержит опции доступа 
по паролю, а также поддерживает работу поверх SSL5, позволяя таким образом 
обеспечить, высокий уровень безопасности при использовании данной 
технологии. 

4.Методология тестирования 
В процессе исследования и тестирования перечисленных протоколов, 

возникла необходимость в симуляции сетей с различными параметрами. Для 
решения этой задачи, была сконфигурирована лабораторная среда, которая 
состояла из трех виртуальных машин, шлюза, сервера и клиента. Лабораторная 
среда, предоставляла нам возможность изменения параметров как пропускной 
способность, задержки пакетов и др.. 

 
Рис.1. Среда для симуляции сетей 

 
Технология WANem, использованная при построении лабораторной среды, 

позволяет симулировать различные типы клиентских сетей ADSL, DialUP, LAN. 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell 
5 Secure Sockets Layer 
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Помимо симуляции пропускной способности, WANem поддерживает, 
симуляцию потери, задержки и искажения пакетов. После проведения 
необходимых настроек, тест пропускной способности проводился с 
использованием утилиты ipref, гарантируя таким образом корректность 
конфигурации. В процессе экспериментов, мы обратили внимание на то, что 
некоторые приложения демонстрировали хорошую производительность на 
некотором наборе стандартных функций, как правило это программы 
использующие однотипные операции. На рис.2. показан график генерируемого 
программой xclock (в ОС Linux) трафика. 

 
Рис.2 Частота использования функций, программой xclock. 

На графике показаны 9 функций, задействованные в работе программы 
xclock: Expose, PolyFillRectangle, EnterNotify, LeaveNotify, Sent-ConfigureNotify, 
ConfigureNotify, ConfigureWindow, CreatePixmap, PropertyNotify. На этапе 
инициализации программы, участвуют все перечисленные функции, при этом 
наиболее активной из них в плане генерации трафика как на начальной стадии, 
так и на всем протяжении работы, является функция PolyFillRectangle, активная 
фаза работы которой, приходится только на стадию инициализации. 

 
Рис.3. Количество пакетов и их размер в байтах, функции 

PolyFillRectangle6 за 2,5 часа работы. 
6 https://tronche.com/gui/x/xlib/graphics/filling-areas/XFillRectangle.html 
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На рис.3 продемонстрирован график функции PolyFillRectangle. Средний 
размер пакета, составляет – 8658 байт, минимальный – 8582 байт, 
максимальный – 8662 байт. Общее количество инициированных данной 
программой пакетов за сессию – 195, которые содержат в сумме, 1648 КБ 
данных. 

Таблица 1 
Количество пакетов, мин., макс., сред.размер пакетов в байтах.  

(1. Event: Expose; 2. Requests: PolyFillRectangle; 3. Event: EnterNotify; 4. 
Event: LeaveNotify; 5. Event: Sent-ConfigureNotify; 6. Event: ConfigureNotify; 7. 
Requests: ConfigureWindow; 8.Requests: CreatePixmap; 9.Event: PropertyNotify) 

Функ. Min Max Сред. Кол.пак 
1 98 98 98 65 
2 8582 8662 8658 195 
3 98 98 98 8 
4 98 98 98 8 
5 98 98 98 542 
6 98 98 98 20 
7 98 102 100 20 
8 8714 8714 8714 20 
9 98 98 98 1 

 

 
Рис.4. Соотношение количества переданных бай/ед.времени по 

протоколу X11 данных, к количеству данных, переданных по TCP/IP 
 
За 2,5 часовую сессию, программа xclock отправила по протоколу X11 

поверх TCP/IP, 1882 КБ данных, включая служебную информацию, 
относящуюся к TCP/IP. Следует отметить, что наибольшее количество пакетов, 
было сгенерировано именно функцией PolyFillRectangle. Данная функция имеет 
следующее описание: 

XFillRectangle(display, d, gc, x, y, width, height) 
- Display *display; Точка подключения к X серверу. 
- Drawable d; Объект который поддерживает ввод текста, рисование 
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линий, форм. 
- GC gc; Графический контекст. 
- int x, y; Координаты исходного изображения прямоугольной формы. 
- unsigned int width, height; Высота и ширина изображения. 
Знание внутренней структуры пакетов, необходимо не только для 

понимания работы X11, но и для определения того, какой алгоритм компрессии 
необходимо применять для компрессии данных переданных той или иной 
функцией. Рис.4 отражает график передачи данных по протоколу X11. Линией 
черного цвета отмечена скорость передачи данных по протоколу TCP/IP, а 
красной по протоколу X11. 

Таблица 2 
Результат работы графических приложении при использовании 

различных терминальных программ в  DialUP сети 
Действия с окнами SSH VNC FreeNX 

Открыть  25 ~1 ~3 
Закрыть  15 ~2 ~4 
Переместить 20 ~9 ~7 

 
Заключение 
Экспериментальные данные по скорости работы программ, демонстрируют 

небольшую разницу при использовании терминальных программ VNC и 
FreeNX в сетях с низкой пропускной способность как DialUP, максимальная 
скорость работы которой не может превышать 56 Кбит/с, тогда как для 
удовлетворительной работы X11 поверх протокола SSH, требуется сеть с 
большей пропускной способностью.  

Понимание внутренней структуры протокола X11, помогает лучше понять 
природу методов оптимизации, которые используют терминальные программы 
при работе с протоколом X11. Эти знания несомненно будут полезны при 
анализе и других терминальных протоколов. 

Цель данной статьи заключалась в демонстрации методов анализа и 
оптимизации при работе с протоколом X11. 
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Аннотация. В статье предлагается обзор программы моделирования 

динамических систем, разработанной на кафедре «Автоматики и 
вычислительной техники» ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 
технический университет». Программа предназначена для расчёта и 
построения графиков переходных процессов, частотных характеристик 
систем автоматического управления и их элементов. В статье 
рассматривается необходимость разработки программного продукта, 
приводится описание программы, её функций и пользовательского 
графического интерфейса. Программный продукт может использоваться 
обучающимися, преподавателями и инженерами для решения задач 
профессиональной деятельности, связанных с автоматизацией. 

Abstract. This article offers a review of the dynamical systems modeling 
program, which was developed by Department of Automation and Computer 
Engineering in Federal State Educational Institution of Higher Education 
«Murmansk State Technical University». The program was designed for computing 
and for plotting some functions such as a transient response and a frequency 
response of automatic control systems and their elements. The article also considers 
a necessity of software creating and describes the program functionality and the 
graphical user interface. This application can be used by students and teachers for 
learning and research activities. Engineers and other specialists can use it for the 
task decision in automation. 

Ключевые слова: программа, моделирование, математическая модель, 
динамические системы, звенья, характеристики, передаточная функция, 
обыкновенные дифференциальные уравнения, численные методы, Рунге-Кутта, 
теория управления. 
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Key words: program, modeling, mathematic model, dynamical systems, 
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methods, Runge-Kutta, control theory, «Autocont». 

В настоящее время наиболее эффективным методом исследования  
различных объектов и процессов является метод математического 
моделирования. Суть метода заключается в замене реального объекта 
исследования его математической моделью, которая затем изучается. Данный 
метод широко распространён и активно применяется в физике, механике, 
химии, биологии, экономике, социологии и многих других областях науки и 
техники. Моделирование имеет большое значение и в теории автоматического 
управления для анализа и синтеза динамических систем. 

Благодаря появлению современных производительных компьютеров метод 
математического моделирования стал достаточно простым и наглядным. Для 
выполнения компьютерного моделирования существуют такие известные 
программные пакеты, как Maple, Mathematica, Mathcad, MATLAB, VisSim и др. 
Однако, большинство из них имеют высокую стоимость и довольно 
требовательны к ресурсам компьютера. Поэтому возникает необходимость 
разработки собственного специализированного программного обеспечения. 

В 90-х годах на кафедре автоматики и вычислительной техники МГТУ был 
разработан пакет «AutoCont» (Automatic Control), который позволил 
анализировать и моделировать системы автоматического управления 
практически любой сложности. «AutoCont» рассчитан на 
низкопроизводительные ЭВМ: занимает менее 400 Кб дискового пространства, 
требует до 300 Кб оперативной памяти и работает под управлением 
операционной системы MS-DOS [1]. 

Спустя более 20 лет после создания, программа «AutoCont» продолжает 
быть актуальной и востребованной. Тем не менее, происходит интенсивное 
развитие компьютерной техники, выпускается новое программное и аппаратное 
обеспечение. Так, например, широко распространённые современные 
пользовательские операционные системы семейства Microsoft (MS) Windows не 
поддерживают приложения MS-DOS, также они не являются системами 
жёсткого реального времени и запрещают прямой доступ к оборудованию. Всё 
это накладывает ряд существенных ограничений и затрудняет возможность 
использования пакета «AutoCont» на современных компьютерах. 
Дополнительно можно отметить, что у программы «AutoCont» устарел 
пользовательский графический интерфейс. Таким образом, возникает 
необходимость разработки программы, отвечающей современным требованиям 
и выполняющей функции пакета «AutoCont» (моделирование систем 
автоматического управления). 

Постановка задачи: разработать простую и функциональную программу, 
работающую под управлением операционной системы MS Windows Vista и 
выше. Программа должна производить расчёт и выполнять построение 
графиков динамических характеристик системы автоматического управления и 
её элементов. Математическое описание системы (элемента) задаётся в виде 
коэффициентов передаточной функции. К динамическим характеристикам 
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относятся переходная характеристика и частотные характеристики. 
Дополнительной функцией является расчёт критериев устойчивости системы. 
Например, построение годографа Михайлова. 

Для реализации поставленной задачи применяется объектно-
ориентированная методология программирования. 

В результате была разработана программа моделирования динамических 
систем. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№2015611834. Авторы: Жук А.А., Маслов А.А. 

 
Рис. 1. Изображение главного окна программы 

 
В главном окне программы (рис. 1) можно выделить следующие основные 

функциональные элементы: 
1. главное меню; 
2. редакторы коэффициентов; 
3. инструменты для работы со звеньями: 

а) список звеньев; 
б) поле ввода имени звена; 
в) кнопки «Добавить», «Удалить», «Применить». 

4. поля редактирования диапазона частот; 
5. кнопки построения графиков частотных характеристик. 
На форме расположены два редактора коэффициентов: редактор 

коэффициентов числителя (рис. 1; 2, слева) и редактор коэффициентов 
знаменателя (рис. 1; 2, справа). В эти редакторы пользователь вводит 
коэффициенты числителя и знаменателя передаточной функции, формула (1).  
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где bi – коэффициенты числителя; aj – коэффициенты знаменателя;  
i ϵ [0, m]; j ϵ [0, n] – индексы коэффициентов; m, n – порядок 

дифференциального уравнения числителя и знаменателя соответственно. 
Для того чтобы ввести значения коэффициентов передаточной функции 

необходимо установить фокус на соответствующем редакторе, 
воспользовавшись мышью или нажав клавишу «Tab». 

Изначально в каждый редактор можно ввести только по одному 
коэффициенту (b0 и a0 соответственно). Для добавления новых полей ввода 
коэффициентов необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши по 
соответствующему редактору, установив его фокус, и нажать клавишу «Insert». 
Для удаления полей ввода, начиная с последнего, служит клавиша «Delete». 

После завершения ввода всех коэффициентов передаточной функции 
рекомендуется заполнить поле с именем звена (рис. 1; 3б). Если оставить 
данное поле пустым, то программа автоматически выберет стандартное имя в 
формате: Object#, где # – порядковый номер объекта. Затем необходимо нажать 
кнопку «Добавить», чтобы в списке звеньев появился новый объект (рис. 1; 3а). 

При изменении коэффициентов или указании нового имени объекта 
следует нажать кнопку «Применить», чтобы сохранить обновлённые данные. 
Для удаления объекта, выделенного в списке звеньев, служит кнопка 
«Удалить». 

В теории автоматического управления частотные характеристики 
рассматриваются в диапазоне изменения частоты от нуля до бесконечности. 
Однако, на практике частотный диапазон ограничивается конкретными 
заданными значениями для выполнения расчётов на компьютере.  

Задать границы частотного диапазона можно при помощи полей (рис. 1; 4).  
Нижний предел указывается в поле «ωmin», верхний предел – в поле «ωmax». 

В поле «Step» указывается шаг Δω – величина, на которую разбивается 
частотный диапазон ω = (ωmin ÷ ωmax). 

Каждая кнопка (рис. 1; 5) предназначена для вывода графика 
соответствующей частотной характеристики: 

АФЧХ – амплитудно-фазовая частотная характеристика; 
ВЧХ – вещественная частотная характеристика; 
МЧХ – мнимая частотная характеристика; 
АЧХ – амплитудная частотная характеристика; 
ФЧХ – фазовая частотная характеристика; 
ЛАЧХ – логарифмическая АЧХ; 
ЛФЧХ – логарифмическая ФЧХ. 
Кнопка D(p) служит для построения годографа Михайлова. 
При нажатии на одну из выше перечисленных кнопок открывается форма 

отображения графика (рис. 2). Слева на форме располагается непосредственно 
сам график, а справа – панель для настройки масштаба графика, содержащая 
элементы: «Xmin», «Xmax» – границы оси абсцисс, «Ymin», «Ymax» – границы 
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оси ординат. В новой версии программы добавлены поля «Xinc», «Yinc» – шаг 
сетки. Функция «Центровать» позволяет одновременно расширить все границы 
осей на величину, заданную в поле «Шаг», т.е. выполнить уменьшение 
масштаба. Также можно выполнить автомасштабирование осей, используя 
соответствующие элементы. 

 
Рис. 2. Форма отображения графика 

 
В программе предусмотрена функция построения графиков, как в 

отдельных окнах, так и в одном окне на одной координатной плоскости, что 
необходимо для сравнения характеристик при различных параметрах объектов. 

Если в главном окне программы выполнить нажатие правой кнопки мыши 
на объекте, расположенном в списке звеньев, то откроется контекстное меню 
(рис. 3). При выборе пункта «Свойства» данного меню откроется форма 
«Свойства звена» (рис. 4), где отображается основная информация об объекте: 
номер, имя, тип и передаточная функция. Если пользователь задал типовое 
динамическое звено, то программа его распознаёт и указывает тип звена в поле 
«Тип объекта». 

 

 
Рис. 3. Контекстное меню объекта 

 
Для построения переходной характеристики системы (объекта) в главное 

меню новой версии программы был добавлен пункт «Процесс», состоящий из 
подпунктов «Переходная характеристика» и «Настройки» (рис. 5). 
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Рис. 4. Форма «Свойства звена» 

 

 
Рис. 5. Меню «Процесс» 

 
При выборе подпункта «Настройки» открывается диалоговое окно (рис. 6), 

позволяющее задать параметры моделирования в секундах: начало и конец 
переходного процесса, шаг времени. 

 

 
Рис. 6. Форма «Настройки переходного процесса» 

 
При выборе подпункта «Переходная характеристика» открывается форма 

отображения графика (рис. 7). 
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Рис. 7. Форма отображения графика 

 
Для реализации основных функций программы моделирования 

динамических систем были разработаны следующие подпрограммы. 
Подпрограмма описания и расчёта динамических объектов. Свидетельство 

об официальной регистрации программы для ЭВМ №2015613407. Автор:              
Жук А.А. Подпрограмма предназначена для описания программной структуры 
динамических объектов в виде класса объектно-ориентированного 
программирования; расчёта частотных характеристик и годографа Михайлова с 
применением математики комплексных чисел. 

Подпрограмма решения дифференциальных уравнений. Свидетельство об 
официальной регистрации программы для ЭВМ №2015611959. Авторы:                  
Жук А.А., Маслов А.А., Луковкин С.Б. В подпрограмме реализован численный 
метод решения обыкновенных дифференциальных уравнений (до 10 порядка) 
методом Рунге-Кутта IV порядка. 

Подпрограмма вывода графиков. Свидетельство об официальной 
регистрации программы для ЭВМ № 2015611835. Автор: Жук А.А. 
Подпрограмма выполняет построение нескольких графиков в одном окне или 
каждого графика в отдельном окне. Позволяет задавать цвет, толщину и вид 
линий на графиках. Сохраняет график в файл в виде изображения. 

В итоге разработана простая и функциональная, не требовательная к 
ресурсам программа моделирования динамических систем, выполняющая часть 
функций пакета «AutoCont». Программа продемонстрировала надёжную 
работоспособность при работе под управлением операционных систем MS 
Windows XP, Vista, 7, 10, а также показала достоверность результатов 
моделирования в части расчёта и построения динамических характеристик 
систем и их элементов. Программа занимает 1,42 Мб памяти на жёстком диске. 

Разработанная программа может использоваться обучающимися и 
преподавателями средних профессиональных и высших образовательных 
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учреждений для учебного процесса и научно-исследовательской деятельности. 
Также данная программа может применяться инженерами различных отраслей 
производства для решения прикладных задач. 

В рамках дальнейшей разработки программы планируется реализовать 
редактор, позволяющий составлять структурно-функциональные схемы 
динамических систем и выполнять их анализ и моделирование. 
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У статті розглядаються сучасні способи автентифікації у веб-

застосунках. На основі аналізу переваг та недоліків існуючих способів 
автентифікації наводиться найбільш ефективний спосіб автентифікації. 

Ключові слова: веб-застосунок, автентифікація, пароль, сookies, токен. 
In the article the modern methods of authentication in Web applications are 

offered. The analysis of the advantages and disadvantages of existing authentication 
methods provide the most effective way authentication. 

Keywords: Web application, authentication, password, cookies, token. 
Вступ. На сьогоднішній день розробка веб-застосунків є вектором 

розвитку сучасної ІТ-індустрії. Веб-застосунок представляє собою клієнт-
серверну програму, в якій логіка розподілена між клієнтською та серверною 
частиною, дані зберігаються переважно на сервері, а обмін інформацією між 
частинами програми виконується по мережі. Однією з переваг такого підходу є 
кросплатформеність застосунків, оскільки клієнтська частина не залежить від 
конкретної операційної системи користувача. Зростаюча популярність веб-
застосунків, мобільних розробок та інших програм спричиняє збільшення 
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кількості даних, що знаходяться на них. Ці дані складаються з великої кількості 
різноманітної інформації, яка має бути захищена від видалення, модифікації 
або перегляду з боку осіб, які не мають дозволу на доступ до неї. Першим 
кроком для захисту інформації у веб-застосунках є введення системи 
автентифікації користувача. 

Автентифікація – це перевірка справжності пред'явленого користувачем 
ідентифікатора. Результатом успішної автентифікації є авторизація 
користувача. 

Авторизація – це функція надання прав доступу до ресурсів, пов’язаних з 
інформаційною безпекою та контролем доступу, який, в свою чергу, спирається 
на політику доступу. Контроль доступу поділяється на два етапи: етап 
визначення політики, де доступ дозволено та етап використання політики, де 
запит на доступ підтверджено або відхилено. 

Таким чином, авторизація є функцією визначення політики, яка передує її 
застосуванню, в якій запити на доступ підтверджуються або відхиляються на 
основі заздалегідь визначених умов. При ідентифікації користувача в системі 
виконується перевірка його справжності шляхом порівняння наданих ним 
облікових даних з наявними в базі даних. Коли користувач намагається 
отримати доступ до необхідного йому ресурсу, процес контролю доступу 
перевіряє чи є користувач авторизованим для використання даного ресурсу.  

Розглянемо способи автентифікації у веб-застосунках. 
1. Автентифікація за паролем 
При використанні даного способу для успішної ідентифікації і 

автентифікації в системі користувач повинен надати логін та пароль, які 
задаються ним при його реєстрації в системі. Існує стандартний протокол для 
автентифікації за паролем, що має назву HTTP Authentication. В цьому 
протоколі взаємодія відбувається між клієнтом і сервером. Алгоритм роботи 
протоколу полягає в наступному: 

1. Якщо неавторизований клієнт звертається до захищеного ресурсу, 
сервер відсилає відповідь з HTTP-статусом "401 Unauthorized" та заголовком 
"WWW-Authenticate" із зазначенням схеми і параметрів автентифікації. 

2. При отриманні відповіді клієнт надає користувачу можливість 
введення його облікових даних. 

3. При наступних запитах до цього веб-ресурсу, клієнт додає HTTP-
заголовок "Authorization", в якому передаються дані користувача для 
автентифікації сервером. 

4. Сервер виконує автентифікацію, використовуючи дані з заголовка 
"Authorization". Рішення про надання доступу до захищеного ресурсу, тобто 
авторизація, проводиться окремо на основі ролі користувача, ACL або інших 
даних облікового запису. 

Протокол HTTP authentication підтримують дві схеми автентифікації, що 
відрізняються за рівнем безпеки: Basic access authentication та Digest access 
authentication. Basic access authentication це найпростіша схема контролю 
доступу до веб-ресурсів, оскільки вона не потребує використання додаткових 
механізмів, як то cookies, ідентифікаторів сесії тощо. Однак ця схема не 
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забезпечує захист при передаванні облікових даних. Дані передаються в 
заголовку Authorization HTTP-запиту закодовані в форматі Base64, але не 
зашифровані. Тому при взаємодії клієнта та сервера для схеми Basic 
authentication має використовуватись протокол HTTPS. Алгоритм роботи схеми 
HTTP Basic access authentication представлений на рис. 1.1. 

 

 
Рис. 1.1. Схема HTTP Basic access authentication 

 
Перевагами схеми Basic authentication є простота створення та 

використання для застосунку. Однак до можливих вразливостей при реалізації 
даної схеми можна віднести дозволене створення простих паролів і, як 
наслідок, незахищеність від brute-force атак, а також передача конфіденційних 
облікових даних по незахищеному HTTP-з'єднанню. Іншим типом HTTP 
authentication є схема автентифікації HTTP Digest access authentication, при якій 
пароль користувача передається в зашифрованому вигляді. Алгоритм роботи 
цієї схеми полягає в наступному (рис. 1.2):  

1. Сервер надсилає клієнту унікальне значення nonce. Щоб забезпечити 
унікальність цього коду для сеансу автентифікації, nonce генерується на основі 
системного часу. 

2. Клієнт використовує отриманий nonce, додаючи його до пароля, шифрує 
цей рядок і повертає отримане значення серверу.  

3. Сервер розшифровує повідомлення, з отриманого рядка вилучає відомий 
йому nonce, і звіряє пароль. Даний nonce використовується тільки один раз. Всі 
наступні спроби передачі паролів з тим же кодом будуть відхилені сервером, 
тому зловмисник, перехопивши повідомлення із зашифрованим паролем, не 
зможе отримати доступ, повторно відправляючи перехоплені дані на сервер. 
Для підвищення безпеки може застосовуватися також nonce, який визначається 
клієнтом («сnonce»). 

Переваги схеми Digest access authentication: використання nonce клієнта 
дозволяє запобігти атакам chosen-plaintext, використання nonce дозволяє 
запобігти replay-атакам, оскільки цей код містить мітки сервера, які 
перевіряються сервером при отриманні nonce, можливе зберігання списку 
використаних значень nonce для запобігання їх повторного використання. 
Однак недоліками схеми Digest access authentication є вразливість до атак man-

Клієнт Сервер 

GET /index HTTP/1.1 

HTTP/1.1 401 Unauthorized 
WWW-Authenticate: Basic 

Realm=”qwerty” 

GET /index HTTP/1.1 
Authorization: Basic wERtvjpXZ 

HTTP/1.1 200 OK 
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in-the-middle (MitM) та запобігання використанню складних хеш-функцій 
(наприклад, Bcrypt) при зберіганні паролів. 

 

 
Рис. 1.2. Алгоритм роботи схеми Digest access authentication 

 
2. Автентифікації за сookies 
Принцип роботи схеми автентифікації за сookies полягає в наступному. 

Клієнт відправляє облікові дані користувача на сервер. У разі успіху 
створюється токен сесії (session token), що зазвичай розміщується в сookies веб-
клієнта. При наступних веб-запитах токен сесії автоматично передається на 
сервер і дозволяє застосунку отримати інформацію про поточного користувача 
для авторизації запиту. 

 

 
Рис. 2.1. Алгоритм роботи схеми автентифікації за сookies 

 
Токен сесії може створюватись двома способами: 
1. Як ідентифікатор сесії користувача, що пройшов автентифікацію. Сесія 

зберігається в пам'яті сервера або в базі даних та повинна містити всю 
необхідну інформацію про користувача для можливості авторизації його 

GET /index HTTP/1.1 
Cookie: token= eSAMM56cu 

HTTP/1.1 200 OK 

Клієнт Сервер 

GET /login HTTP/1.1 

HTTP/1.1 200 OK 

POST /login HTTP/1.1 
Login=user&password=pass 

HTTP/1.1 302 Found 
Set-Cookie: token=eSAMM56cu 

Клієнт Сервер 

Get nonce 

nonce 

nonce, username,  
hash (nonce + password) 

token 
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запитів. 
2. Як зашифрований та / або підписаний об'єкт, що містить дані про 

користувача, а також період дії. Цей підхід дозволяє реалізувати stateless-
архітектуру сервера, однак вимагає механізму оновлення токена сесії після 
закінчення його терміну дії.  

Сookies значним чином впливають на конфіденційність і анонімність 
користувачів, дозволяючи слідкувати за їхніми діями в мережі. Окрім цього, 
сookies мають і деякі технічні недоліки. Зокрема, вони не завжди точно 
ідентифікують користувача і можуть бути причиною атак зловмисників. Якщо 
сookies передаються не по захищеному з’єднанню, вони можуть бути вкрадені 
шляхом зламу сесії, тому взаємодія клієнта і сервера має відбуватись зі 
встановленням шифрованого з'єднання з використанням протоколу HTTPS і 
вказаним атрибутом Secure. Іншим способом крадіжки сookies є міжсайтовий 
скриптінг (XSS-атаки) і несанкціонована відправка сookies на інші сервери. Для 
запобігання XSS-атакам встановлюється прапор HttpOnly. Використання 
сookies для автентифікації користувача має і інші вразливості, як то можливість 
їхньої підробки, довгий термін зберігання та вразливість до атак Session 
fixation. 

3. Автентифікація за токеном 
Процес автентифікації за токеном полягає в наступному: клієнт відправляє 

отримані від користувача облікові дані (логін та пароль) сервісу автентифікації, 
що виконує автентифікацію користувача і повертає токен доступу (access 
token), який, в свою чергу, додається до запиту на доступ до необхідного веб-
ресурсу. Існують стандарти, що визначають протокол взаємодії між клієнтом, 
постачальником ресурсів та сервісом автентифікації, серед яких 
найпоширенішими є OAuth, OpenID Connect, SAML тощо. Даний підхід 
базується на тому, що функція автентифікації покладена на сторонній сервіс, 
який розмежований з постачальником ресурсів. Алгоритм роботи схеми 
автентифікації за токеном представлений на рис. 3.1. 

 

 
Рис. 3.1. Алгоритм роботи схеми автентифікації за токеном 

 
Токен представляє собою структуру даних, яка містить інформацію про 

генератора токену, його одержувача, терміна дії, а також набір відомостей про 

Постачальник 
ресурсів 

Клієнт 

Сервіс 
автентифікації 

GET /token?client=app HTTP/1.1 
Authorization: Basic dScvTjbvfBZx 

HTTP/1.1 200 OK 
{ token: etvFdas…Hbz} 

GET /index HTTP/1.1 
Authorization: Bearer etvFdas…Hbz 

 

HTTP/1.1 200 OK 
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самого користувача (claims). Ця інформація зазвичай містить логін користувача 
та його роль в системі. Крім того, для гарантування цілісності та запобігання 
несанкціонованих змін виконується підпис токену. При виконанні запиту до 
захищеного ресурсу токен розміщується в заголовку «Authorization», 
використовуючи схему «Bearer». В якості формату токену можуть бути обрані 
SWT, JWT або SAML, що відрізняються за побудовою та зручністю у 
використанні. 

SWT (Simple Web Token) – це найбільш простий формат токену, що 
представляє собою набір довільних пар ім'я/значення у форматі кодування 
HTML form. Стандарт визначає кілька зарезервованих імен та дозволяє 
створювати користувацькі атрибути. Підпис токену виконується за допомогою 
симетричного ключа, тому постачальний послуг і сервіс автентифікації повинні 
мати цей ключ для можливості генерації та валідації токена.  

JWT (JSON Web Token) – це стандарт токену, що містить три блоки, які 
розділяються крапками: заголовок, набір полів і підпис. Перші два блоки 
представлені в JSON-форматі та закодовані за допомогою Вase64. Набір полів 
містить довільні пари ім'я/значення. Стандарт JWT, як і SWT, визначає декілька 
зарезервованих імен і дозволяє використовувати власні атрибути. Генерація 
підпису виконується за допомогою симетричних або асиметричних алгоритмів 
шифрування. Крім того, існує окремий стандарт, що визначає формат 
зашифрованого JWT-токена. 

SAML (Security Assertion Markup Language) визначає токени, що мають 
назву SAML assertions, в XML-форматі, що включає інформацію про 
генератора токену, його одержувача, необхідні умови для перевірки токена та 
набір додаткових тверджень про користувача. Підпис SAML-токенів 
здійснюється за допомогою алгоритмів асиметричної криптографії. Крім того, 
на відміну від форматів JWT і SWT, SAML-токени містять механізм для 
підтвердження володіння токеном, що дозволяє запобігти перехоплення токенів 
через атаки man-in-the-middle при використанні незахищених з'єднань. 

Розглянемо переваги та недоліки існуючих форматів токенів. Формат 
JSON є більш компактним порівняно з XML, відповідно при кодуванні розмір 
токену JWT є значно меншим ніж SAML-токен, що є перевагою JWT при 
передачі по HTTP. Підпис SWT може бути виконаний тільки за допомогою 
симетричного алгоритму, в той час як токени JWT та SAML можуть 
використовувати пару відкритий/закритий ключ та сертифікат X.509 для їх 
підпису. Однак підпис XML з XML Signature є більш складним в реалізації 
порівняно з простотою підпису JSON. Отже, можна зробити висновок, що 
компроміс між захищеністю та  зручністю у використанні досягається з 
використанням токену JWT. 

Висновки. Було розглянуто поширені способи автентифікації в веб-
застосунках: автентифікацію за паролем, автентифікацію з використанням 
cookies та автентифікацію за допомогою токена. Розглянувши переваги та 
недоліки вищевказаних способів, можна зробити висновок, що ефективним 
способом є для автентифікації в веб-застосунках є використання токенів 
формату JWT. 
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Анотація. Розглядається підхід до вивчення інформатики та математики 
на основі кібернетично - математичної  акмеології, що застосовується 
автором для підвищення ефективності навчального процесу в НТУУ «КПІ».  

Ключеві слова: кібернетика, математика, інформатика, акмеологія, 
кіберакмеологія  

Abstract. In this paper describe the step for study informatics and mathematic 
on the base cybernetic- mathematic acmeology, which use author for effective 
education proses in NTUU “KPI”   

Key words: cybernetic, mathematic, informatics, acmeology, cyberacmeology.  
Вступ. Систематизувати теми, до яких застосовується пропонуємий підхід 

можна наступним чином. Теоретичні: вивчення історії інформатики; 
дослідження епістемології інформатики у її філогенетичному аспекті; 
здійснення порівняльного аналізу і узагальнення концепцій і моделей вивчення 
інформатики; прогнозування подальшого розвитку методології вивчення 
інформатики. Практичні: впровадження КМА-П моделей у кібернетичній 
акмеологічній галузі: диференціальній, соціальній, педагогічній, інженерній, 
соціологічній, етнічній, загальній, експериментальній, гендерній, етасологічній 
тощо (тобто розробка інноваційних КМА-П моделей і методів); розробка нових 
та удосконалення розроблених адекватних КМА-П моделей і методів 
математики; впровадження КМА-П у якості навчальної дисципліни, тобто 
задачі методологічного обґрунтування необхідності і корисності застосування 
кібернетики і математики у психології та акмеології; задачі усвідомлення 
предмету і спеціальних методів КМА-П як науки; задачі змісту навчальної 
дисципліни; розробка демонстраційних особливостей КМА-П інтерпретацій 
математики; розробка КМА-П моделей, оцінка їх адекватності і корисності для 
використання на практиці за допомогою психологічно-акмеологічної 
кваліметрії; систематизація КМА-П моделей і методів математики; розробка 
КМА-П моделей і методів математики для акме- (псих) діагностики, прогнозу, 
управління процесом навчання тощо. Науково-дослідницькі задачі: 
дослідження філогенезу математичної розумової діяльності людини; 
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дослідження і вивчення математичної (кібернетичної) креативності людини у 
онто- ґенезі; дослідження методів комп’ютерної діагностики, управління та 
прогнозування можливої поведінки людини (комп’ютерна математична 
психопрогностика); дослідження психо- акме вимірів (акмеологічної) 
кваліметрії (метрології); дослідження  і вивчення математичного опису 
акмеологічних  об’єктів. 

Огляд літератури. Для вирішення перелічених задач використовується 
авторська технологія під назвою - кібернетична акмеологія (КА). КА - це 
комп'ютерно-експертний інструментарій дослідження, аналізу, моделювання 
потенційно - ресурсних можливостей людини на основі кібернетично-
акмеологічної експертно-аналітичної ергономічно-ергатичної аналітичної  
ІС з метою конструювання індивідуальної акме - моделі особи для формування 
технологій, програм, алгоритмів, методологій досягнення нею власних акме- 
точок креативності при вивченні природничих наук, зокрема математики; це 
також, системна комп'ютерно-інноваційна технологія дослідження, аналізу та 
синтезу потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних можливостей людини з 
метою визначення та прогнозування іі акме- у різних сферах життєдіяльності та 
зацікавленостей та у вивченні (викладанні) математики. 

Дані дослідження. КА - призначена для того щоб допомогти людині: 
визначити її ресурси, сформулювати мету у відповідності до ресурсів, 
спроектувати індивідуальний паспорт (модель) досягнення мети. КА - 
досліджує ресурс людини, допомагає сформулювати конструктивну мету, дає 
поради стосовно реалізації мети на основі ресурсів акме- людини та пошуку 
відповідних алгоритмів. Кібернетично - математична акмеологія (КМА) - це 
акмеологія, що використовує кібернетику, інформатику і математику; це акме- 
дисципліна, предметом якої є застосування кібернетично-математичних 
моделей і методів у акмеології. Акмеологічна кібернетика і математика 
(АКМ)- це галузь кібернетики і математики, яка стимулюється акмеологічними 
задачами та застосовується для аналізу і обробки акмеологічних даних.  

Актуальною є проблема акмеологічності кібернетики, інформатики, 
математики творчості, тому що вони народжені людською психікою в 
наслідок чого їх можна розглядати як частину предметної галузі психології та 
акмеології. І у цій якості математика і кібернетика цікавлять акмеологію 
методично і генетично як засіб самопізнання і як наслідок народжений 
психікою. А генетичний аспект і створює предмет акме- (психо) 
математично-кібернетичної епістемології. Автор вважає, що розуміння 
КМА як особливої специфічної науки базується на таких поняттях: КМА 
моделі і методи, КМА засоби, акмеологічна епістемологія математики і 
кібернетики, акмеологічна епістемологія математики і кібернетики у її 
онтологічному сенсі. 

Акмеологічна кібернетично-математична епістемологія (АКМЕ) - на 
теперішній час обмежується сферою КМА та АКМ моделями і методами, що 
вже розроблені та розробляються у математичній психології та у психологічній 
математиці та кібернетиці. Акме розглядається автором в її філо- та 
онтогенетичному аспектах. Акмеологічна праксіологічна  кібернетично-
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математична епістемологія використовується для побудови акмеологічно - 
психологічної кібернетично-математичної моделі людини та для акме- 
самопізнання та акме- самовдосконалення. Основні функції кібернетично-
математичної акмеології (КМА-П) як науки це: кібер- акме- псих тестування 
та діагностика, прогностика, управління, менеджмент та логістика. Кількісний 
підхід у КМА-П, як і у інших слабо формалізуємих науках, базується на 
кваліметрії (психометрії) та її методах. Всі акме- явища, сутності та причини - 
не визначені і варіативні, і тому описуються як випадкові події, величини, 
функції на основі традиційного математичного апарату: теорії ймовірностей та 
математично-статистичних методів, а також на основі мульти- множин, 
помічених матриць, багатовимірних розподілів ймовірностей, стохастичних 
графів, варіативних алгоритмів, математично-статистичних моделей і методів 
для акме- психологів тощо, але відповідно до сутності акме- психології.  

Для реалізації запропонованого підходу застосовуються розроблені 
креативні алгоритми. Алгоритми бувають: людинологічні і машинні 
(механістичні); комп'ютерні і некомп'ютерні; варіативні і неваріативні; 
стохастичні і не стохастичні; прості і складні; описові і символьно-мовні; 
аналітичні; графічні або табличні тощо. Наприклад, машинні (приборні) 
алгоритми це детерміновані алгоритми. Вони можуть бути: однозначні / 
неоднозначні; варіативні / неваріативні. Комп'ютерні алгоритми - це складні, 
неоднозначні алгоритми (тобто варіативні,  багато варіативні але 
детерміновані). Робота комп'ютера - циклічна, її легко уявити у вигляді 
орієнтовного графа, або у вигляді - ідеального акме-психологічного обороту. 
Але психологи (акмеологи) не визнають алгоритми у психології, вважаючи що 
людині не властива алгоритмічна діяльність мислення, "забуваючи" при цьому 
про стереотипи, установки, рефлекси тощо. Будь-яка задача для людини - 
багатоваріантна і повний набір варіантів (ПНВ) рішення - невідомий. ПНВ 
являє собою нечітку множину або "нечітку" підмножину недовизначеної 
випадкової множини. І хоча одна людини може знайти 2-3 рішення, рідше 4-5 
варіантів, то сотня людей може знайти континуальну множину варіантів. 
Комп'ютери працюють за простими варіативними алгоритмами (ВА). Людина - 
працює по складним (стохастичним) ВА (СВА). СВА - задається у вигляді 
розподілення частот або ймовірностей простих варіативних підалгоритмів. СВА 
по суті є стохастичним алгоритмом, а його під алгоритм - не стохастичним. 

Алгоритмічна структура - це структура алгоритму + "мета алгоритм" (МА), 
тобто складний алгоритм, що складається з більш простих алгоритмів. Оскільки 
компоненти МА можуть бути не стохастичними, то існують алгоритмічні 
структури стохастичні і не стохастичні. Відомо, що алгоритми і створені з них 
алгоритмічні структури можуть бути повними і неповними. Алгоритм є 
повним, коли у ньому містяться усі варіанти дій і умови їх виконання, які 
необхідні і достатні для достовірного отримання визначеного результату. Якщо 
їх недостатньо для цього, то алгоритм є неповним.  

Результати. Автор використовує поняття алгоритмічні евристики / 
Евристичні алгоритми - мають відношення до неповних алгоритмів (НСА). У 
НСА відсутня частина варіантів, і тому результат не можу бути отриманий 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 39 



 Том 2. Выпуск 3 (44)                                                                                                                       Технические науки 

достовірно. Але інша частина варіантів у алгоритмі залишається, і це дозволяє 
отримати результат з тією чи іншою ймовірністю. Евристики розглядають як 
проміжні результати проходу від незнання до знання. Якщо у процесі 
дослідження з'являються нові знання і варіанти алгоритму, то евристичні НСА 
замінюються на неевристичні НСА.  

Висновки. Були розглянуті алгоритми - як математичні об'єкти що можуть 
матеріалізуватися людиною у вигляді: вербальних, символічних, аналітичних, 
графічних, матричних описів, між якими можна побудувати взаємні 
інтерпретації. Були отримані складні алгоритми і алгоритмічні структури, що 
були інтерпретовані на графах та матрицях графів та застосовані автором  при 
реалізації за допомогою кібернетично-математичної акмеології.  

Статья отправлена: 06.10.2016 г. 
© Антонов В.М. 
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Аннотация. В работе рассматривается основные методы 

контрастирования изображений для повышения их информативности. Сделан 
обзор основных подходов к обработке изображений с целью повышения их 
контрастности. Описан разработанный метод количественной оценки 
качества изображений. 

Ключевые слова: обработка изображения, контраст, локально–
адаптивный метод, качество изображения.  

Abstract. In this paper we consider the basic methods of contrasting images to 
improve their information. A review of the main approaches to image processing to 
improve their contrast. The developed method of quantitative evaluation of image 
quality. 

Key words: image processing, contrast, locally-adaptive method, the image 
quality. 

Вступление. 
Для обработки изображений с целью улучшения их качества разработано 

значительное количество методов. В данной работе рассматривается задача 
повышения контрастности изображений для улучшения их качества. В 
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известных методах, которые решают эту задачу, не полностью учитываются 
особенности скользящих окрестностей при превращении локальных 
контрастов, которое приводит к недостаточному контрастированию 
потенциально информативных участков. Поэтому разработка методов усиления 
локальных контрастов с адаптацией к характеристикам скользящих 
окрестностей является актуальной. 

Обзор литературы. 
Предложенные методы основываются на работах многих ученых в отрасли 

цифровой обработки изображений. Среди них: В. Абакумов, Т. Винцюк, 
Р. Воробель, Г. Гимельфарб, Р. Гонсалес, В. Грицик, И. Гуревич, Ю. Журавлев, 
М. Мирошников, С. Мирошниченко, В. Нестерук, Т. Павлидис, И. Питас, 
У. Претт, Е. Путятин, А. Розенфельд, О. Свенсон, И. Сироджа, У. Фрей, К. Фу, 
Т. Хуанг, М. Шлезингер, Л. Ярославский и др. [1,2].  

Однако детальный анализ величин яркости элементов изображений в 
локальных областях позволяет выделять потенциально информативные 
участки, и соответствующим образом их обрабатывать. Такой локально-
адаптивный подход необходим для решения задач повышения детальности, 
четкости, контрастности и резкости изображений. 

Входные данные и методы. 
На современном этапе развитие технической и медицинской диагностики 

неразрывно связано с визуализацией внутренних структур исследуемого 
объекта. Во множестве подходов к визуализации из-за недостатков 
формирования и искажения при передаче данных, а также компромисс между 
ценой и качеством аппаратуры, полученные изображения в основной своей 
массе слабоконтрастные. Поэтому важной является задача контрастирования 
изображений для повышения их информативности. 

Всё множество методов, которые решают эту задачу, можно разделить на 
методы обработки в частотной и пространственной областях. Для обработки 
изображений в пространственной области наибольшего распространения 
приобрели методы пяти классов: растяжения, гистограммные, ранговые, 
разностные, и превращение локальных контрастов. Преимуществом методов 
превращения изображений в пространственной области является возможность 
быстрой обработки в масштабе реального времени телевизионного 
видеосигнала, а недостатком - ограниченность функциональных возможностей 
и недостаточная эффективность [3]. Разделение на классы условны, поскольку 
эти методы имеют в своей основе локальный контраст элементов монохромных 
полутоновых изображений. В дальнейшем, при рассмотрении методов 
обработки изображений, будем считать, что изображение представляется 
матрицей целых чисел размером MN ×  элементов, где численное значение 
каждого из элементов отвечает определенному уровню квантования его 
энергетической характеристики (яркости). 

Низкий контраст является одним из наиболее распространенных 
недостатков качества изображений. Поэтому актуальной является задача 
повышения качества изображений через усиление контрастности. Основными 
подходами здесь являются использование непрямых методов контрастирования 
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изображений, а также применение методов непосредственного определения 
локальных контрастов.  

В ходе исследования проанализированы наиболее известные методы 
оценки качества изображения [4,5]. Однако их общим недостатком является то, 
что параметры оценки качества не определяются с учетом статистических 
оценок изображения. 

Предложен метод определения комплексной оценки качества изображения. 
Его особенность заключается в том, что все частичные оценки комплексного 
критерия качества рассматриваются с точки зрения единственной 
вероятностной модели изображения. Рассмотрено изображение как набор 
яркостей его элементов. Если значения яркостей элементов изображения ),( jiL  
считать случайными и независимыми, тогда, в случае дискретных выборок, 
можно построить гистограмму )(LH  их распределения. Наиболее полно 
особенность гистограммы )(LH , а, следовательно, и распределению яркостей 
элементов изображения L , можно описать с помощью числовых характеристик. 
Чаще всего такими характеристиками являются моменты (1): 

∑
=

−=−
LMAX

L

s
s

s LHAL
LMAX

ALM
0

)()(1])[( ,                   (1) 

где L  - величина яркости элемента изображения; )(LH  - распределение 
яркостей элементов изображения; s  - порядок моментов; A  - величина, 
относительно которой ищется момент ( 2LMAXA = ); LMAX  - максимально 
возможное значение яркости. 

В данном методе определения качества изображения ограничиваемся 
моментами к четвертому порядку включительно. В ходе исследования 
экспериментально установлено, что этого достаточно для объективной оценки 
качества изображений. 

Разработаны обобщенные выражения количественной оценки качества на 
основе момента (2,3): 
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Результаты. 
Преимуществом разработанного метода является использование 

интегрального критерия вычисления визуального качества. Данный метод 
является инструментом оценки качества преобразованных изображений и 
эффективности методов, которые реализовывают эти превращения. 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены основные подходы к обработке изображений с целью 

повышения их контрастности. Полученный метод обеспечивает повышенное 
быстродействие и возможность реализации в масштабе реального времени при 
обработке видеосигнала, что при классическом усреднении усложнено. 
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Анотація. У статті розглядаються математичні моделі взаємодії та 
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комбінування різних за структурою форм навчання, на сучасному етапі вищої 
освіти політехнічного профілю. 

Проаналізовано математичні засоби синхронізації з використанням 
функції еластичного заміщення факторів впливу на навчальні процеси. 

Ключеві слова: математичне моделювання навчальних процесів.  
Abstract. In the article the mathematical model of interaction and combination 

of different structure forms of education at the present stage of higher education 
polytechnic profile. 

Mathematical analysis tools sync with a flexible tool replacement factors 
influencing the educational process. 

Keywords: mathematical modelling of learning processes. 
Вступ. На сучасному етапі менеджменту освітніх послуг вищої школи в 

умовах євроінтеграції останнім часом спостерігається комбінований підхід [1]. 
Комбінований підхід полягає в паралельному освітньому процесі державних 
програм в рамках підготовки кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст - 
бакалавр - магістр і короткострокових програм підготовки. Дані програми 
навчання здійснюються міжнародними компаніями, такими як Cisco networking 
Academy, Intel Corporation, Microsoft company і багатьох інших. Навчання за 
даними програмами дозволяє надалі отримати престижну роботу в Україні або 
за кордоном, тому студенти мотивовані на позитивний результат [2]. Однак 
присутня складність поєднання двох видів навчання, як наслідок виникає 
потреба у вирішенні завдання синхронізації даних освітніх процесів відмінних 
як за часом так і за формами навчання. 

Постановка задачі. Будемо описувати структуру освіти, де всі види 
факторів навчання, розбиваються на дві групи: основне державне навчання 
тривалого періоду, на створення яких потрібні великі витрати часу і коштів і 
програми міжнародних компаній. 

Таким чином, в кожен момент часу навчання корисний час студента 
розподіляється за освітніми програмами. Зміна цього розподілу регулюється 
повільними процесами управління освітою в річному або семестровому циклі 
навчальним закладом.  

Отже, розглянемо навчальний простір політехнічного профілю і 
використовуючий п видів навчальних програм. Припустимо, що є різні за типом 
процеси навчання, кожен з яких вимагає різних за кількістю витрат часу і 
складності навчання. Кожну програму будемо охарактеризувати вектором 

),...,( 1 nxx=x  з nR+ , де ix  - характерна величина змінних витрат і-го типу на 
придбання компетенцій з даного напряму (спеціальності).  

Функціонування наявних в навчаючому просторі програм будемо 
описувати функціями виду: 










n

n

x
u

x
uF ,...,

1

1 , 

 
де u=(uі,...,un) - вектор витрат, )(⋅F - невід'ємна, увігнута, безперервна, 
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позитивно однорідна першого ступеня функція, визначена на nR+ . Функція )(⋅F  
описує змінення освітніх факторів поточного користування на мікрорівні. 
Інтенсивність використання засобів навчання обмежена наявними в установі 
ресурсами. У будь-який фіксований момент часу ресурси виявляються 
розподіленими за освітніми програмами. Розподіл ресурсів за програмами 
задається за допомогою абсолютно безперервного, невід'ємного заходу )(⋅iµ на 

nR+ , який зіставляє кожній вимірній підмножині Х, яка міститься в nR+ , сумарних 
ресурсів установи Xx∈  рівних )(Xµ . Будемо вважати, що ресурси установи 
обмежені +∞<+ )( nRµ . 

Введемо позначення: 00 >p  - витрати на навчальний контент і р=(р1,...,рп) - 
вектор витрат. Розглянемо функцію )( pq , яка є перетворенням функції Юнга 
F(u), тобто 

( )
( ){ } ( )

n

uFu
R

F
pq +>≥

∈= p
u

pu ,inf
0,0

                                       (2.1) 

Показано, що собівартість освітніх послуг на програму, що відповідає 
вектору х, дорівнює ),...,( 11 nn xpxpq . Програма х використовується з 
максимальною інтенсивністю, якщо вона приносить якість навчання, тобто 

( )nn xpxpqp ,...,110 >  
Якщо ж ні, то вона не використовується зовсім. 

( )nn xpxpqp ,...,110 <  
Розглянемо ряд змінних 

),,( 0
ttt yp p , t = 1,…, T,                                          (2.2) 

 
який представляє собою спостереження за функціонуванням навчання 

протягом Т періодів часу. Тут 0≥t
op  - витрати на навчання, nt Rp +∈  - вектор 

витрат і 0≥ty  - сумарний випуск фахівців в період часу t . 
Будемо говорити, що освітня функція на мікрорівні )(⋅F  відповідає 

статистиці (2.2), якщо можна вирішити проблему суміщення: 
∫
+

==−
nR

t
n

t
n

tt Ttydxxpxpqp ,...,1,)()),...,(( 110 µθ                        (2.3) 

в класі абсолютно неперервних, невід'ємних заходів )(⋅iµ  з носієм в nR+ . 
Тут )(⋅θ - функція Хевісайда [3]. 

Розглянемо окремий випадок, коли освітня функція на мікрорівні є 
функцією з постійною еластичністю. 

0,1,)...()(
1

1 ≠−≥++=
−−− εεεεε

nuuF u                               (2.4) 
з постійною еластичністю заміщення 1/(1 +ε ). В силу перетворення (2.1) 

освітньої функції на макрорівні (2.4) відповідає, як неважко показати, функція 
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1

pppq pp
n

pp                                     (2.5) 

яка є функцією з еластичністю заміщення 1+ε . 
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Для оцінки еластичності заміщення на макрорівні розглянемо наступну 
задачу. За заданою статистикою (2.2) визначити, при яких значеннях р для 
функції (2.5) проблема суміщення буде вирішувана (2.3). 

Дослідження проблеми суміщення. Розглянемо задачу в рамках 
геометричного поля простору станів [4].  Припустимо, що розбиття 
позитивного ортанта nR+  на кінцеве число областей V,…,VL, є породжене 
гіперповерхностями: 

Ttxpxpqp n
t
n

tt ,...,1),,...,( 110 ==   ,                               (3.1) 
відповідними статистики (2.2). Зіставимо кожній області V  розбиття Т-

мірний вектор ))(),...,(()( 1 VbVbVb T= , у якого t-я координата дорівнює 1, якщо 
всередині області V виконується нерівність  

),...,( 110 n
t
n

tt xpxpqp > , 
і дорівнює 0, якщо всередині області V виконується нерівність 

),...,( 110 n
t
n

tt xpxpqp <  
Будемо називати цей вектор кодом області. Введено додатковий код 

))(1),...,(1()( 1 VbVbV T−−=−b  
Оскільки q(р) - позитивно однорідна першого ступеня функція, розбиття 

ортанта, що розглядається однозначно визначається системою векторів 

Tt
pt

t
t ,...,1,

0

==
pp  

що обчислюється за статистикою (2.2). Обозначимо через ),...,( 1 TB pp  
сукупність кодів областей розбивки, низька сукупність додаткових кодів буде: 

{ }),...,()(|)(),...,( 1 TT BVVB ppbbpp ∈= −−  
Висновок. Множина ),...,( 1 TB pp  є підмножиною вершин Т- мірного 

булевого куба. Тому вона може бути задано булевої функцією, яка визначає тип 
розбиття. Виявляється, що ця булева функція містить достатню інформацію про 
розбиття позитивного ортанта nR+ для аналізу можливості розв'язання проблеми 
сумісності  (2.3). Точніше справедливо наступна пропозиція: для того, щоб 
проблема сумісності (2.3), відповідна статистиці ),,( 0

ttt ypp , t = 1,…, T, мала 
розв'язок необхідно і достатньо, щоб вектор ),...,( 1 Tyy=y  належав безлічі 

),...,( 1 TB pp  
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Аннотация. В работе рассматривается использование криптографии в 

образовательном процессе. 
Ключевые слова: криптография, исследовательские навыки, 

инфокоммуникационные технологии.  
Summary. In work use of cryptography in educational process is considered. 
Keywords: cryptography, research skills, infocommunication technologies. 
Вступление Вследствие развития информационных технологий и, 

особенно в связи с широким распространением Интернета, защита 
конфиденциальной информации стала одной их актуальнейших задач 
современности. Ситуация складывается так, что в недалёком будущем 
знакомство с криптографией потребуется каждому пользователю электронных 
средств обмена информацией. Поэтому вскоре криптография станет «третьей 
грамотностью» - по аналогии со «второй грамотностью», как называют 
владение компьютером и информационными технологиями. 

Для обеспечения защиты информации в настоящее время не существует 
какого-то одного технического приема или средства, однако общим в решении 
многих проблем безопасности является использование криптографии. [3] 

Криптология (kryptos — тайный, logos — наука) — это наука о методах 
обеспечения конфиденциальности. Криптология довольно четко делится на две 
части: криптографию (шифрование) и криптоанализ. Криптограф пытается 
найти методы обеспечения секретности и (или) аутентичности (подлинности) 
сообщений. Криптоаналитик пытается выполнить обратную задачу — раскрыть 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 47 



 Том 2. Выпуск 3 (44)                                                                                                                       Технические науки 

шифр. Исходное сообщение, которому криптограф применяет свое искусство, 
называется открытым текстом, а результат его работы — шифрованным 
текстом сообщения — шифртекстом, или криптограммой. Для управления 
процессом шифрования криптограф всегда использует секретный ключ. [2] 

Элементы шифрования могут быть использованы на уроках английского 
языка с целью: 1) развитие мышления, умения анализировать, 2) формирование 
умений шифровать и дешифровать по известным простым алгоритмам 
шифрования и использовать приобретенные знания в практической 
деятельности и повседневной жизни; 3) воспитание интереса к изучаемому 
предмету, 4) воспитание познавательной активности и положительного 
отношения к знаниям. 

Примеры упражнений: 
1. «SMS-переписка». 1 этап. Спросите у студентов, часто ли они 

отправляют текстовые сообщения и, если да, используют ли они какой-либо 
специальный код, как тот, что на распечатке/слайде.  

SUP M8? RU OK? Y RNT U AT UNI? CU L8R 
Попросите студентов прочитать сообщение и предположить, о чем в нем 

говорится. После, покажите им «ключ» - список сокращений и разберите 
вместе это сообщение.  

Таблица 1 
Ключ к первому шифру 

CU = see you 
L8(R) = late(r) 
M8 = mate (i.e. friend) 
PLS = please  
R(NT)U = are(n't) you...? 
SUP = What's up? 

TDY = today 
TVM = thanks very much 
TOM = tomorrow 
TTYL = Talk to you later 
TXT = (send a) text 
message 
U=you 

Y = why 
12 = want to 
2 = to, too 
4 = for 
GNG = going 
2B = to be 

 
Три других сообщения студенты расшифровывают в парах или 

индивидуально.  
TVM 4 YR TXT. I 12 CU TOM 2. TTYL 
DO U 12 GO 2 CINEMA L8R OR GO 4 COFFEE? 
PLS TELL BOSS IM GNG 2B L8 4 TDYS MEETING 
2 этап. Предоставьте студентам время, написать их собственные 

сообщения. После, обучающиеся обмениваются своими сообщениями с 
партнерами и расшифровывают их, используя ключ. 

Пример: Y RU L8 TDY? TXT ME I 12 CU. 
Why are you late today? Send me a text message. I want to see you. 
Похожее упражнение можно провести с сокращениями в английских 

онлайн сообщениях. [1] 
2. «Литорея» — род шифрованного письма, заключается в следующем: 

поставив отдельно согласные и гласные буквы в два ряда в порядке таблица 2: 
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Таблица 2 
Ключ ко второму шифру 

b c d f g h j k l m a e i 
n p q r s t v w x z o y u 

употребляют в письме верхние буквы вместо нижних и наоборот, 
например:  

It is never too late to learn. - Учиться никогда не поздно. 
Yh yg bujuf haa xohu ha xuofb. 
3. «Двойное шифрование» (или «Шифр с заменой букв цифрами и 

обратно»). Сначала необходимо создать ключ. Нарисуйте таблицу, в которой 
цифры располагаем по порядку, начиная с единицы, заканчивая двадцать шесть 
(число равное количеству букв в английском алфавите) по горизонтали. Ниже 
под цифрами подставляем произвольные буквы. 

Таблица 3 
Ключ ко третьему шифру 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
J C K F U T A L V G S W D 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
M X H Y N B R Z I O E Q P 

 
Воспользуйтесь таблицей соответствия букв и цифр английского алфавита, 

чтобы перевести буквы слова/фразы в цифры. Например, 
LEARN - 12 5 1 18 14 
Используя созданный ключ, переводим цифры в буквы - WUJNM. 

Полученное слово - это задание студентам для расшифровки. [4] 
4. «Цифровая таблица». Преподаватель раздаёт карточки всем 

обучающимся. Студенты индивидуально расшифровывают записку, 
воспользовавшись ключом. Преподаватель может предложить соревнование: 
кто быстрее расшифрует записку. 

The note: 
16.95.59.30.58.95.73.47. 
39.59.50.74.48.27.39.65. 
56.84.49.29.10.16.93.56. 
Преподаватель предлагает обучающимся придумать и написать свою 

шифровку (например, назначить место или время встречи). Студенты 
придумывают короткую записку и зашифровывают её, воспользовавшись 
кодом (рис 1). 

 
Рис. 1. – Ключ к шифру. 
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После, обучающиеся в парах зачитывают друг другу числа 
зашифрованных посланий и разгадывают их [5]. 

Заключение и выводы Использование криптографических методов на 
уроках английского языка, да и в образовательном процессе в целом, позволит 
активно вовлекать обучающихся в учебную деятельность, повышает 
мотивацию обучения, творческую активность и способствует развитию 
личности студента. А также формирует формальные и логические навыки 
каждого студента способствует внедрению криптографии как «третьей 
грамотности». 
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Аннотация. В работе рассматривается применение численно-
аналитического метода граничных элементов к расчету тонкостенных 
конструктивных элементов. В работе предложены алгоритмы построения 
фундаментальных функций и методики определения параметров  
напряженного и деформированного состояния элементов судостроительных 
конструкций в виде тонкостенных пространственных систем. В качестве 
математических моделей использованы соотношения метода граничных 
элементов. 

Ключевые слова: метод граничных элементов, фундаментальные функции, 
напряженно-деформированное состояние, тонкостенные системы. 

Abstract. The paper deals with the use of numerically-analytical boundary 
element method for calculation of thin-walled components. The algorithm of 
construction of basic functions and methods of determining the parameters of the 
stress and strain state of elements of the shipbuilding structures in the form of thin-
walled spatial systems. As the mathematical models used in relation methods of 
boundary elements.  

Keywords: boundary element method, the fundamental function of the stress-
strain state, thin-wall system. 

Результатом количественного описания модели реальной механической 
системы является дифференциальное уравнение или их система. Получение 
решения дифференциального уравнения предполагает учет конкретных свойств 
той области, которую занимает рассматриваемый объект, и ее границы. При 
этом как сама область, так и ее граница могут иметь сложную форму, а 
различные условия, задаваемые на границе (граничные условия), могут быть 
постоянными, меняться во времени и т.д. Все это приводит к отсутствию 
стереотипных подходов при решении практических задач, а во многих случаях 
и к невозможности получить аналитическое решение. 

Единственным средством решения дифференциальных уравнений 
зачастую являются численные методы, мощным толчком для развития которых 
явилось появление современной вычислительной техники и соответствующего 
программного обеспечения. 

В представленной работе используется численно-аналитический 
вариант МГЭ. Основные положения этого подхода изложены в [1, 2, 3, 4], где 
отражены вопросы теории и практического использования метода 
применительно к ряду одномерных (плоских и пространственных) расчётных 
схем линейных систем стержней и пластин. 

Метод основан на преобразовании интегральных соотношений метода 
начальных параметров в систему линейных алгебраических уравнений.  Метод 
отличает унифицированный подход к задачам статики, динамики и 
устойчивости конструкций. 

Сущность варианта МГЭ, используемого в работе, состоит в 
первоначальной дискретизации линейной системы на простейшие модули.  Под 
модулем понимается стержень – для стержневых систем и обобщённый 
стержень — для пластинчатых и оболочечных систем. Каждый модуль, как 
одномерное физическое тело, имеет только две граничные точки – х = 0 и х = l. 
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Метод опирается на решение дифференциальных уравнений задачи в форме 
методов начальных параметров. 

Например, несколько стержней соединены в единую конструкцию. Для 
такой системы можно составить матричное уравнение вида: 

                                Υ


(х)=Α (х)Χ


(0)+Β


(х).            (1) 
Диагональные блоки матрицы Α  — это квадратные матрицы 

ортонормированных фундаментальных функций, описывающих состояние 
стержней. Вектор нагрузки Β



(х) строится аналогично векторам Υ


 и Χ


 и 
включает внешнюю нагрузку всех стержней системы. Такая схема 
формирования матричного уравнения требует дискретизации стержневой 
системы в узлах. Это связано с тем, что узлы являются точками разрыва 
кинематических и статических граничных параметров стержней, а уравнение 
(1) справедливо в точках непрерывности параметров напряжённо-
деформированного состояния. При необходимости узлами стержневой системы 
могут быть и точки, в которых сохраняется непрерывность параметров. 
Порядок чередования параметров стержней произвольный, т.е. в цепочке могут 
располагаться параметры стержней, находящихся в разных местах 
конструкции. В этой связи любую стержневую систему можно описать 
уравнением вида (1), выступающим уже в роли математической модели 
деформирования линейной системы. Порядок такого уравнения определяется 
двумя факторами: числом стержней системы и порядком дифференциальных 
уравнений, принятых для описания стержней. 

Формирование матриц при текущем значении переменной x следует 
признать нецелесообразным. Достаточно иметь одно уравнение вида (1) с 
матрицами при граничном значении переменной х = li каждого стержня, т. е. 
сформировать уравнение краевой задачи. В этом случае можно выполнить 
преобразования матриц уравнения (1) в соответствии со схемой: 

 Υ


=Α (l)Χ


(0) + Β


(l) →  Α (l)Χ


(0) -Υ


(l) = Β


(l) →  Α *(l)Χ


*(0,l) = - Β


(l),    (2) 
где векторы  Υ



 и Χ


 содержат параметры  стержней в граничных точках х 
= l и х = 0. Вектор Β



 состоит из грузовых элементов всех стержней при  х = l. 
Матрица Α  содержит граничные значения ортонормированных 

фундаментальных функций при х = li и имеет квазидиагональную структуру. 
Таким образом, решение прямых задач механики линейных систем с 

помощью уравнений метода начальных параметров сводится к решению 
системы линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных 
начальных параметров стержней. 

В работе показано применение МГЭ на примере расчета конструктивных 
элементов, используемых в судостроении, относящихся к категории 
тонкостенных стержней. 

В практических расчетах тонкостенных стержней чаще всего встречается 
случай, когда продольные края стержня свободны от сдвигающих сил, а 
внешняя нагрузка представлена только погонными поперечными силами 

)(),( zqzq yx  и моментом )(zm . В отсутствие продольных сжимающих или 
растягивающих внешних нагрузок, что обычно имеет место, основные 
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уравнения имеют вид 
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                                                  (3) 

где .2

ωEI
GIk d=  

 
Первое и второе уравнения относятся к поперечному изгибу и определяют 

перемещения )(),( zz ηξ  той точки k поперечного сечения, относительно 
которой секториальная площадь )(sω  ортогональна к функциям ).(),( sysx  

Третье уравнение соответствует кручению стержня под действием 
поперечной нагрузки, которая относительно точки k дает внешний погонный 
крутящий момент ).(zm  

Вектор состояния тонкостенного стержня, определяемый в соответствии с 
(3), имеет вид 

  TP =|| ωωθθϕϕ MBGIGIQMEIEIVQMEIEIV kkyxxxxyyy ′ ||   (4) 
Матрица фундаментальных функций задачи будет квадратной блочно-

диагональной матрицей размером 12х12. 
Решения независимых дифференциальных уравнений (3) можно 

представить в форме 

;
62

3

4

2

321
zCzCzCC +++=ξ  

;
62

3

8

2

765
zCzCzCC +++=η  

.1211109 chkzCshkzCzCC +++=θ  
 
Тогда остальные функции вектора состояния (4) и их производные, 

входящие в выражения кинематических и статических параметров выглядят 
следующим образом: 

;
2

2

432
zCzCC ++=′ξ   ;43 zCC +=′′ξ   ;4C=′′′ξ  

;
2

2

876
zCzCC ++=′η   ;87 zCC +=′′η   ;8C=′′′η  

;121110 kshkzCkchkzCC ++=′θ  
;2

12
2

11 chkzkCshkzkC +=′′θ  
.3

12
3

11 shkzkCchkzkC +=′′′θ  
Постоянные 121 CC −  можно определить из соотношения: 
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Постоянные 81 CC −  и связанные с ними фундаментальные функции 

8811 AA −  соответствуют поперечному изгибу и вычислены в [1]. Последний 
блок фундаментальных функций ( 12,1299 AA − ) связан с третьим уравнением 
системы (3), которое описывает кручение тонкостенного стержня под 
действием поперечной нагрузки, дающей внешний погонный крутящий момент 
относительно главного секториального полюса. 

Из уравнения (5) определим постоянные 129 CC − : 
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Вычислим фундаментальные функции 12,1299 AA − . 
Выразим угол закручивания )(zθ  через фундаментальные функции: 

                       .)(
00 12,911,9010,9099 ωωθθθ MABAAAzGIk ++′+=                            (7) 

С другой стороны, угол закручивания )(zθ  можно выразить через 
постоянные 129 CC −  (6) в виде 

.1)1(1)(
00 22001211109 ωωθθθ M

k
shkzz

k
Bchkz

k
zchkzCshkzCzCCz 






 −+−++′+=+++=  

Сопоставляя это выражение с (7), получим: 
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Аналогично можно получить остальные фундаментальные функции: 
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Рассмотрим последнее из уравнений (3), определяющее стесненное 

кручение стержня под действием некоторой поперечной нагрузки, дающей 
внешний погонный крутящий момент ).(zm  

Представим решение этого уравнения в виде 
                              ,)( 12121111101099 ФCФCФCФCz +++=θ                                (12) 

где 
                              .;;;1 1211109 chkzФshkzФzФФ ====                            (13) 

 
Тогда величины 129 CC −  можно определить из системы алгебраических 

уравнений: 
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Решая систему (14) методом Гаусса, найдем  
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Функция Грина принимает форму: 

)(1)(11111
)()()()()()()()()(

323322

12121111101099

ξξξξξ

ξξξξξ
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       (16) 

или 
                                              ).()( 12,9 ξξ −−=− zAzG                                           (17) 

 
При построении вектора нагрузок снова ограничимся рассмотрением 

последнего из уравнений (3), определяющего стесненное кручение 
тонкостенного стержня, так как компоненты вектора нагрузок 8111 BB − , 
связанные с первыми двумя уравнениями (3), описывающими изгиб в двух 
плоскостях, вычислены в [5]. 

                  ,)()()()(
0

12,9
0

91 ξξξξξξ dmzAdmzGB
zz

∫∫ −−=−=                         (18) 

где внешняя нагрузка )(ξm  (рис.1) определяется выражением 
),()]()([)()( BKHМкр BHHmMm αξδαξαξαξδξ ω −′+−−−+−=          (19) 

.)()(1)( 212,9 



 −
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k
zshkz

k
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Рис.1. Нагрузки на тонкостенный стержень 

 
В результате подстановки получим: 
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Аналогичным образом 
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В работе представлен алгоритм формирования фундаментальных функций 

и функции Грина согласно численно-аналитическому варианту метода 
граничных элементов. 

Из представленных результатов видно, что с помощью алгоритма МГЭ на 
базе решений задачи Коши можно весьма эффективно решать разнообразные 
задачи статики, динамики и устойчивости тонкостенных конструкций, которые 
широко распространены в судостроении и различных объектах 
машиностроения, авиастроения и в строительстве. 
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STARCH-BASED STABILIZERS FOR DRILLING WASHING SOLUTIONS 
Scientific Research and Design Institute PJSC "Ukrnafta"        

  Ivano-Frankivsk, Pivnichny Bulvar, 2, 76019 
 

Анотація. В роботі розглянуто властивості нового водорозчинного 
крохмального реагенту К-4 як стабілізатора бурових промивальних рідин 
(БПР) порівняно з реагентами, що використовуються буровими 
підприємствами ПАТ „Укрнафта” 

Ключові слова: бурові промивальні рідини, хімічні реагенти, стабілізатори 
Abstract. In this paper we consider the properties of new water soluble starch 

reagent K-4 as stabilizer for drilling washing solutions in comparison with reagents 
used by drilling plants of PJSC "Ukrnafta". 

Key words: drilling washing solutions, chemicals, stabilizers 
Вступ. 
Крохмаль відноситься до числа природних полімерів – полісахаридів, і 

вперше був застосований для бурових промивальних рідин (БПР) у США  
в 1939 р. [1]. Існує широкий асортимент крохмаловмісних реагентів, що 
застосовують на бурових підприємствах. Наприклад, в США виробляють 
модифікований водорозчинний крохмаль FILTER-CHEK/ DEXTRID, що 
використовують для контролю фільтрації у БПР на водній основі з мінімальним 
збільшенням в'язкості. Ефективний у БПР на прісній, морській воді, а також у 
розчинах на основі хлоридів калію та натрію. Може ефективно 
використовуватись у гіпсових та вапняних системах. Має високу стабільність 
проти бактеріального бродіння, не потребує застосування біоциду і не містить 
токсичних консервантів. Екологічно безпечний. Основний недолік – дуже 
дорогий, що утруднює використання його в Україні. 

З метою розширення асортименту стабілізаторів на основі крохмалю, які 
використовують у процесах споруджування, відновлення свердловин та 
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видобування нафти і газу, в НДПІ здійснено пошук реагентів, альтернативних 
за стабілізуючими властивостями існуючим, з напрацюванням мінімальних 
об’ємів дисперсного середовища при їх використанні.  

Крохмалі, що використовують бурові підприємства ПАТ "Укрнафта", двох 
видів: реагент буровий екструзійний РБЕ (за ТУ У 15.6.30903651-003) і 
екструзійний крохмальний реагент ЕКР (за ТУ У 00383403.001). Дані реагенти 
є хорошими стабілізаторами, масова частка вологи становить не більше 14 %, 
стабілізуюча здатність за показником фільтрації БПР – не більше 8 см3/30 хв. 
Проте вони використовуються за умови попереднього гідролізу, що не є 
технологічно та економічно доцільним.  

РБЕ є продуктом екструзійної обробки крохмаловмісних матеріалів без 
спеціального вилучення з них крохмалю і сумісний з усіма реагентами, які 
застосовують для обробки БПР. Основне призначення РБЕ – зменшення 
показника фільтрації мінералізованих (не менше, ніж до 15 %) БПР. РБЕ 
забезпечує стабілізацію БПР в присутності хлоридів одно- і двовалентних 
металів при температурах до 125 °С. Стабілізуючу здатність РБЕ можна 
покращити комбінуванням його з КМЦ або іншими реагентами-
стабілізаторами. Термостійкість РБЕ може бути підвищена до 130 – 140 °С 
добавками антиоксидантів – інгібіторів термоокислювальної деструкції. РБЕ 
застосовують у сухому вигляді або у вигляді водного розчину 5 % – 10 % 
концентрації з 20 % лугу від ваги сухого РБЕ залежно від мети обробки. 
Почерговість додавання реагентів під час приготування соленасиченої БПР: 
глинопорошок, NaCl, РБЕ, розріджувач (лігносульфонати), піногасник, при 
потребі – обважнювач. Для приготування соленасиченої БПР, стабілізованої 
РБЕ, раніше застосовуваний розчин спочатку насичують сіллю, а потім 
обробляють РБЕ та іншими реагентами (КССБ, КМЦ тощо) [2]. При гідролізі 
будь-якого крохмалю утворюється, в основному, глюкоза, утворена із амілози 
(лінійний полімер) і амілопектину (розгалужений полімер). Амілоза 
складається з прямо ланцюгових груп  α-глюкози, молекулярна маса яких 
змінюється від 10 000 до 100 000. Амінопектин складається з молекул в 
розгалужений ланцюг, молекулярна маса змінюється від 40 000 до 100 000. При 
цьому майже  всі полісахариди можуть утворювати тиксотропні коагуляційні 
структури, здатні відновлюватися повністю після руйнування, а також 
конденсаційно-кристалізаційні, структура яких після руйнування не 
відновлюється. Використання клейстеризованого крохмалю знижує густину 
БПР, спричиняє складнощі при роботі в зимовий період і забирає час на 
приготовлення, тому добавляти його можна у виді порошку безпосередньо в 
буровий розчин, рН якого не менше 11.  

Практично всі види крохмалю мають низьку термостійкість та піддаються 
деструкції, отриманий після розкладу продукт впливає на в'язкість розчину, але 
не втрачає повністю стабілізаційних властивостей. Основним недоліком 
крохмалю є здатність його до  ферментативного розкладу під впливом різних 
мікроорганізмів (грибки, пліснява, бактерії). При деструкції крохмалю 
виділяються газоподібні речовини, які можуть викликати спінювання розчину і 
зниження рН. Тому відновити параметри такого розчину дуже складно, і він 
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підлягає частковій або повній заміні. Для попередження ферментативного 
розкладу крохмалю використовують три способи: збільшення і підтримання  рН 
бурового розчину в межах 10,5 – 11,5; наявність мінералізації фільтрату не 
менше 20 %; добавка до БПР різного за характером антиферментатора, що 
приглушує життєдіяльність мікроорганізмів. Перший спосіб недостатньо 
ефективний і не завжди може бути прийнятним в умовах буріння, так як високе 
значення рН розчинів часто небажано в розрізі глинистих  порід або 
присутності полівалентних металів, які вступають у реакцію з лугом. При 
цьому, в останньому випадку крохмаль випадає в осад, як і багато інших 
органічних полімерів. Другий спосіб більш ефективний в поєднанні з першим. 
Перед розбурюванням соленосних відкладів бурові розчини попередньо 
насичують сіллю, і тому розклад крохмалю не відбувається. Третій спосіб 
найбільш універсальний, де в якості антиферментатора застосовують продукт, 
який після закінчення бурінням досягає біодеградабельності у системі. 
Біологічна деструкція може бути значно зменшена при наявності в розчині не 
менше 15 % NaCl. Досягнення необхідної величини фільтрації забезпечується 
систематичним введенням у циркулюючий розчин порошкоподібного РБЕ в 
кількості 0,2 % – 0,3 %. 

В НДПІ проведено лабораторні дослідження нового реагенту цільового 
функціонального призначення, що входить до чинної номенклатури 
хімреагентів та матеріалів у розділ 3.5 – стабілізатори на основі крохмалю – 
водорозчинного крохмалю (К-4). Проведено визначення фізико-хімічних 
показників цього реагенту. Враховуючи відсутність ТУ на крохмаль 
водорозчинний, стабілізуючу здатність його визначали відповідно до  
РД 39-0147009-507-85. Одержані показники: вологість – 10,2 %; водневий 
показник водного розчину реагенту 1 % концентрації – 6,67; стабілізуюча 
активність – 3,0 см3/30 хв. Враховуючи здатність крохмалю піддаватись 
ферментному розкладу багатьма мікроорганізмами (грибками, пліснявою, 
бактеріями), проведено дослідження стійкості проби реагенту до 
бактеріального розкладу шляхом штучного старіння розчинів реагенту. Слід 
відмітити стійкість протягом 20 днів досліджуваного крохмального реагенту до 
ферментного розкладу (незважаючи на зниження показника фільтрації, не 
відмічалося росту бікарбонатів з першої по 21 добу: вміст HCO3

- – 300 мг/л). 
Далі розпочався процес біологічного розкладу крохмалю, який посприяв 
швидкому руйнуванню реагенту, особливо при підвищенні температури та при 
перемішуванні (таблиця 1). Отримані при цьому продукти продовжували 
впливати на в’язкість розчину, але не здійснювали ущільнюючої дії на 
фільтраційну кірку.  

Також проведено дослідження впливу цього реагенту на реологічні 
властивості розчинів. Водорозчинний крохмаль здійснює значний вплив на 
структуру води. За допомогою гідрофільних фрагментів (полярних, заряджених 
сполук) крохмаль проникає до складу розчинника (води), а гідрофобними 
групами сприяє структуруванню системи. Вплив розчинів водорозчинного 
крохмалю на реологічні показники на віскозиметрі FANN 800 представлено в 
таблиці 1.  
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Таблиця 1  
 Реологічні властивості водних розчинів крохмалю К-4 та зміна 

показника рН в часі 

Назва  розчину 

Параметри розчину 

Gel 
η, 

мПа·
с 

τ0,  
дПа 

рН  
доба заміру 

1 7 14 21 31 
Водний розчин 1 % концентрації К-4 0,5 6 9,6 6,7 6,5 6,9 5,7 Біодест-

рукція Водний розчин 2 % концентрації К-4 3,5 5 24 7,5 6,2 5,0 3,9 
Водний розчин 3 % концентрації К-4 4 7 9,6 7,7 6,0 4,3 3,5 

 
З аналізу результатів лабораторних досліджень (таблиця 1) встановлено, 

що водорозчинний крохмаль К-4 характеризується високими значеннями 
пластичної в’язкості. Оптимальна добавка крохмалю становить 2 %. 

З метою покращення фільтраційних характеристик привибійної зони 
нафтових та газових свердловин при розкритті продуктивних пластів  
водорозчинний крохмаль має бути стійким до мінералізованих пластових вод. 
Досліджено, що у водному розчині палигорськітового глинопорошку, 
засоленого 30 % хлориду натрію і 1 % хлориду кальцію, стабілізуюча 
активність водорозчинного крохмалю К-4 становить 3,0 см3/30 хв. Добавки 
водорозчинного крохмалю сприяють об’ємному структуруванню, що, в свою 
чергу, сприяє частковому структуруванню БПР. Результати аналізів наведено в 
таблиці 2. 

Таким чином, з аналізу результатів лабораторних досліджень встановлено, 
що водорозчинний крохмаль К-4 стійкий до дії іонів полівалентних металів; 
характеризується високими значеннями стабілізуючої активності; може  
використовуватись для регулювання фільтрації мінералізованих БПР.  

 
Таблиця 2 

Вплив досліджуваної проби К-4 на технологічні параметри засоленої 
глинистої суспензії та БПР 

 
Назва розчину, 

відсоток добавки хімреагентів 

Параметри розчину 
Густин

а, 
кг/м3 

Т,  
с 

р
Н 

Ф, 
см3 за 30 

хв 

К, 
мм 

КТ
К 

СНЗ, дПа 
1хв 10 

хв 
 1. Палигорськітова глиниста 

суспензія 20 % конц. з 30 % 
хлориду натрію + 2 % К-4  

1310 36 6,
31 

3 1,0 0,52 3,9 6,31 

2. Соленасичена БПР (Кф – 1,9 %, 
  Сa++/Mg++ - 1465/0 мг/л, Sф – 24,5 
%) 

1450 72 8,
9 

6,5 1,0 0,10 68 168 

3. № 2 + 2 % К-4 (на суху реч.) 1450 80 8,
8 

2,5 0,5 0,06 72 154 

 
Проведено дослідження водорозчинного крохмалю як інгібітора 
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набухання. Дослідження інгібуючих властивостей реагенту проводили на 
приладі Жигача-Ярова. Для визначення коефіцієнта набухання використано 
бентонітовий глинопорошок та розчини реагенту 2 % концентрації порівняно з 
дистильованою водою. З результатів дослідження інгібуючих властивостей К-4 
порівняно із пробою води досліджуваний реагент ефективніший в 2,3 раза. 
Водорозчинний крохмаль володіє достатньо високими інгібуючими 
властивостями, що сприяє підвищенню гідрофобності глинистої фази та 
зменшенню гідратації глинистих часток, а обробки БПР водорозчинним 
крохмалем  сприяють підвищенню її інгібуючих властивостей. 

З метою розроблення мінералізованої бурової промивальної рідини для 
розкриття хемогенних відкладів в інтервалі 2200 – 2600 м  на свердловині 
Ярошівського родовища запроектовано до використання пробу водорозчинного 
крохмального реагенту К-4.  

 Із врахуванням отриманих результатів можна рекомендувати 
водорозчинний крохмаль для проведення дослідно-промислових випробувань 
на свердловинах ПАТ "Укрнафта".  

Висновки. 
У разі одержання позитивних результатів випробувань водорозчинний 

крохмальний реагент К-4 може бути використано для стабілізації 
мінералізованих промивальних рідин на свердловинах Волошківського, 
Ярошівського ГКР (при розкритті хемогенних нижньопермських відкладів), 
Східно-Решетняківського родовища (при розкритті девонських солей), 
Микуличинського родовища (при розкритті воротищенських відкладів).   
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Проаналізовано параметри надійності високоміцних труб при бурінні 
глибоких свердловин з метою визначення закону розподілу наробітків до 
відмови. Отримані параметри закону розподілу Вейбула для труб 
американського та вітчизняного виробництва. 

Ключові слова:  буріння, труба бурильна, надійність, відмова, закон 
Вейбула 

Проанализированы параметры надежности высокопрочных труб при 
бурении глубоких скважин с целью определения закона распределения 
наработок до отказа. Получены параметры закона распределения Вейбула для 
труб американского и отечественного производства. 

Ключевые слова: бурение, труба бурильная, надежность, отказ, закон 
Вейбула 

The reliability parameters of high strength drill pipes were analyzed during the 
drilling of deep wells to determine the operating time of the distribution to failure. 
Parameters of the Weibull distribution for pipes of US and domestic production were 
obtained. 

Keywords: drilling, drill pipe, dependability, failure, Weibull law  
Вступ 
У зв’язку з неухильним ростом глибин і швидкостей буріння свердловин 

виникають нові більш складні проблеми підвищення міцності і економічної 
ефективності бурильних колон. При бурінні глибоких свердловин  
використовують високоміцні бурильні труби з приварними замками ТБПВ чи з 
стабілізуючими поясками типу ТБВК. Вони, як правило, виходять з ладу з 
причини  розвитку тріщин втоми в тілі труби та обриву колони труб чи 
внаслідок зносу бурильного замка, який можна замінити на трубі ТБВК. 

Стан проблеми та постановка задачі досліджень 
Актуальною проблемою сучасного машинобудування є забезпечення 

надійності машин. Надійність, у значній мірі, визначає ефективність роботи 
будь-якої механічної системи  на протязі тривалого періоду часу, витрати 
енергетичних ресурсів, а також безпечність їх експлуатації. 

На сучасному етапі функціонування економіки України характеризується 
низьким рівнем фінансування. Це є однією з причин того, що середній строк 
служби виробничого обладнання перевищує нормативний. Такий стан веде до 
значного зростання аварійних ситуацій, пов’язаних із втратою працездатності 
технічних об’єктів. До таких об’єктів високої небезпечності відноситься 
обладнання для буріння свердловин, зокрема бурильного інструменту ( 
бурильних труб, бурильних замків, перевідників, ОБТ, доліт тощо). 

Граничний стан бурильної колони, обумовлений зносом, характеризується 
певною граничною величиною основних геометричних розмірів її елементів 
(товщиною стінки, зовнішнім діаметром, висотою профілю різьби тощо), при 
яких окремі елементи або вся колона повинні бути зняті з експлуатації для 
запобігання поломок в результаті надмірного зношування. 

Значно складніше встановити граничний стан бурильної колони і її 
елементів, який обумовлюється не зносом, а поломками, які викликаються, як 
правило, явищем втоми чи корозійної втоми. В цьому випадку граничним 
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станом бурильної колони необхідно рахувати стан, при якому ремонт колони, 
викликаний її поломками, стає економічно недоцільним. 

Всі відмови бурильної колони умовно можна розділити на дві групи – 
раптові і поступові. Такий розподіл відмов достатньо повно відповідає фізичній 
суті явища відмов і найбільш зручний для оцінювання надійності бурильних 
колон. 

Поступові відмови  в основному пов’язані із зношуванням, яке як правило, 
протікає повільно і не тягне за собою несподіваного руйнування. Виключення 
становлять відмови, які викликані заїданням різьб. Ці відмови виникають 
несподівано, але оскільки не призводять до обриву колони, їх доцільно віднести 
до групи поступових. Найбільш части видами поступових відмов є відмови 
муфт, труб і замків внаслідок зношування зовнішньої поверхні, відмови замків 
у результаті зносу і заїдання замкової різьби. 

До раптових відносять всі відмови, що призводять до обриву бурильних 
колон муфтово-замкового з'єднання, тобто ті що стаються і виявляються у 
свердловині в процесі буріння. В існуючій конструкції бурильної колони 
найбільш часто такі відмови виникають в результаті втомних поломок по різьбі 
та тілу бурильних труб. Рідше зустрічаються випадки раптових відмов в 
результаті крихкого руйнування бурильної труби. 

Основною особливістю раптових відмов є те, що виникаючи у 
свердловині, вони тягнуть за собою значні витрати часу, пов’язані з їх 
виявленням і здійсненням ремонту (ліквідацією обриву). Нерідко такі відмови 
призводять до аварій, на ліквідацію яких витрачаються місяці, а в деяких 
випадках стає неможливим подальше буріння свердловини. 

Тому проведення досліджень з визначення  надійності бурильних колон, 
прогнозування ресурсу їх роботи, особливо при бурінні глибоких свердловин, є 
актуальними. 

В літературі практично немає даних стосовно параметрів надійності 
високоміцних бурильних труб з приварними замками ТБПВ чи із 
стабілізуючими поясками типу ТБВК. Тому необхідно провести статистичний 
аналіз наробітків цих труб  і намітити шляхи визначення періодів неруйнівного 
контролю з метою зменшення відмов труб при бурінні свердловин. 

Шляхи вирішення 
За результатами експлуатаційних спостережень за відмовами 

високоміцних бурильних труб  американського виробництва Ø89 мм зі сталі S-
135 встановлений теоретичний закон розподілу випадкової величини на 
відмову [1]. Під спостереженням знаходилось 13 комплектів труб.  

В результаті спостереження за роботою комплектів бурових труб отримані 
дані про наробітки до відмови, які наведені в таблиці 1. Результати аналізу їх 
надійності наведені на рис. 1. 

Розрахунки параметрів закону розподілу вели за допомогою комп’ютерної  
програми, яка наведена в [2]. 

Закон розподілу Вейбула  характеризується наступною залежністю: 
β

η 







−

=
t

etP )( ,                                                       (1) 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 64 



 Том 2. Выпуск 3 (44)                                                                                                                       Технические науки 

де P(t) – ймовірність безвідмовної роботи виробу, 
t – час до відмови, 
η, β – параметри масштабу та форми відповідно. 

Таблиця 1  
Характеристики надійності бурильних труб [1]. 
N 

п/п β P(t) 
t, 

тис.год 
N,  

млн. 
цикл. 

1  
 
 
 
 

2,5 

0,995 4,0 19,2 
2 0,993 6,0 28,8 
3 0,992 7,0 33,6 
4 0,99 8,0 38,4 
5 0,98 8,5 40,8 
6 0,97 9,0 43,2 
7 0,97 9,5 45,6 
8 0,96 10,5 50,4 
9 0,96 11,0 52,8 

10 0,965 12,0 57,6 
11 0,96 12,5 60,0 
12 0,95 13,0 62,4 
13  

 
7,0 

0,94 13,5 64,8 
14 0,93 13,5 64,8 
15 0,92 14,0 67,2 
16 0,92 14,5 69,6 
17 0,91 15,0 72,0 
18 0,87 16,0 78,8 

 

 
 

Рис. 1. Результати аналізу ймовірності безвідмовної роботи бурильних труб 
від часу наробітку та числа циклів навантаження при обертанні колони 
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Значення заданого рівня ймовірності безвідмовної роботи (0,99) комплекту 
бурильних туб відповідає наробітку близько 8 тис. годин. При наробітку 16 тис. 
годин загальна ймовірність рівна 0,87, що допустимо для проведення процесу 
буріння свердловини. 

На основі цього рекомендується для труб такого типу кожні 2 тис. годин 
або 10 млн. циклів проводити діагностувальні роботи із виявлення дефектів, 
особливу увагу приділяти тілу труб та різьбам.  

Надійність високоміцних бурильних труб із стабілізуючими поясками типу 
ТБВК діаметром 140 мм  групи міцності Л аналізували на основі їх 
відпрацювання в промислових умовах. Під спостереженням знаходилось 17 
комплектів труб, які  працювали на бурових Прикарпаття в різні роки (1990 – 
2016). Побудована гістограма наробітків труб в промислових умовах (рис.2) та 
побудовані теоретична та статистична криві ймовірності їх безвідмовної роботи 
(рис.3). 

 
Рис. 2. Гістограма наробітків високоміцних бурильних труб із 
стабілізуючими поясками типу ТБВК діаметром 140 мм 

 

 
Рис. 3. Теоретична (1) та статистична (2) криві ймовірності 

безвідмовної роботи високоміцних бурильних труб із стабілізуючими 
поясками типу ТБВК діаметром 140 мм 
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На основі розрахунків визначили  парамери β і η закону розподілу Вейбула 
[3]: 

9,0

2112)(






−








−

==
tt

eetP

β

η .                                        (2) 
 
Аналіз параметрів надійності труб типу ТБПВ американського 

виробництва та ТБВК вітчизняного виробництва показує, що наробітки труб 
ТБПВ  підпорядковані закону розподілу Вейбула з параметром форми β, рівним  
2,5 – 7,0, що близько до нормального закону розподілу (β=3,0), а труби ТБВК 
підпорядковані закону розподілу Вейбула з параметром форми β, рівним  0,9, 
що є близьким до експоненціального закону розподілу (β=1,0). 

Висновки  
Виконані дослідження ймовірності безвідмовної роботи бурильної колони 

із труб ТБПВ Ø89 мм та ТБВК Ø 140 мм, що впливає на ефективність і 
безпечність спорудження свердловини, дозволяє  виключити її експлуатацію в 
передвідмовному стані за рахунок оцінки граничного стану та прогнозування їх 
залишкового ресурсу. Вища довговічність бурильних труб типу ТБПВ 
американського виробництва обумовлена безумовно кращими механічними 
характеристиками сталі, а також природнім легуванням сталі, що забезпечує 
високий опір поширенню тріщин втоми та опір зносу. 
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Анотація. В статті представлені відомі методи очищення соків 

консервного виробництва та розглянута можливість здійснення очищення за 
допомогою пароконденсаційної кавітації. 

Ключові слова: очищення, сік, центрифугування, фільтрування, кавітація. 
Abstract. In the article the known methods of treating juice canning and 

considered the possibility of cleaning with steam and condensing cavitation. 
Key words: clean, juice, centrifugation, filtration, cavitation. 
Вступ. Асортимент соків, який випускається консервною галуззю харчової 

промисловості, є різнобічним. Серед великого розмаїття соків їх здебільшого 
поділяють на соки з м'якоттю та освітлені. А тому технології виробництва 
таких продуктів різна. Проте соки виготовлені з однієї і тієї ж сировини за 
різної технології мають різну біологічну та енергетичну цінність. Це 
пояснюється тим, що соки з м'якоттю мають більший вміст поживних речовин. 
Але ці чинники не зменшують кількість прихильників освітлених соків.  

Результати. Обговорення і аналіз. Існують такі способи очищення соків: 
відстоювання, центрифугування, фільтрація, флотація. Очищення соку 
відстоюванням, або седиментацією, потребує багато часу. Найпоширенішим 
способом очищення соку є центрифугування, яке буває кількох видів: 1) 
осаджувальне (камерне, тонкошарове сепарування) та надцентрифугування; 2) 
відцентрове. Сепаратори за призначенням та ознаками поділяють на кілька 
груп: 1) за технологічною ознакою - класифікатори (освітлювачі), пурифікатори 
(очищувачі) та концентратори; 2) за типом барабана - тарілкові та 
багатокамерні з циліндричним ротором. 

За способом устаткування сепаратори бувають відкритого, напівзакритого 
та закритого типу. В консервній промисловості використовують переважно два 
останніх типи сепараторів для обмеження доступу кисню до сокоматеріалів. 
Сепаратор Г9-КОВ належить до напівзакритого типу з періодичним 
вивантаженням осаду. 

Процес фільтрації ґрунтується на затриманні твердих частинок пористою 
перегородкою. Фільтрацію можна проводити при двох режимах: з постійною 
швидкістю та з постійним тиском (використовується на виробництві). Тиск 
створюється насосом. Для проціджування свіжовіджатого соку використовують 
апарат КС-12, який має сито із нержавіючої сталі. Освітлені соки одержують на 
камерних та рамних фільтрпресах.  

Для одержання прозорих готових соків при центрифугуванні, фільтрації, 
осадженні їх оклеюють желатиною чи мінеральними речовинами. Найчастіше 
використовують бентоніт - порошок світло-сірого кольору, 80% якого 
становить колоїдна фракція. Бентоніт має здатність набухати, завдяки чому 
адсорбційна поверхня його збільшується. Так, 1 г бентоніту після набухання 
вбирає 40 г води. 
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Катіони бентоніту адсорбують білкові та пектинові речовини, ферменти, 
прості і складні білки (якщо рН соку нижче рН білка), завислі частинки соку, 
що мають заряд. Обробка бентонітом включає три процеси — адсорбцію, 
коагуляцію та седиментацію. Адсорбція відбувається миттєво, особливо при 
перемішуванні, а коагуляція — тоді, коли бентоніт знаходиться в колоїдному 
стані. Перед використанням розмелений на колоїдних машинах бентоніт 
заливають чотирикратною кількістю води. Суміш нагрівають до 70 — 75 °С і 
залишають на добу для набухання, потім перемішують і готують 5—10 %-ну 
суспензію, яку проціджують крізь металеву сітку з отворами 3 мм. На 
освітлення яблучного та виноградного соко-матеріалів (сусла) витрачають 0,5 
— 1 г/л бентоніту. 

Оклеювання желатином, рибним клеєм, агар-агаром, яєчним білком 
ґрунтується на нейтралізації введеними позитивно зарядженими білковими 
частинками від'ємно заряджених завислих (суспендованих) частинок соку. Крім 
того, відбувається хімічна взаємодія за участю дубильної кислоти. Утворена 
при адсорбції сполука на своїй поверхні адсорбує інші високомолекулярні 
колоїди, в тому числі барвники та дубильні речовини, а також важкорозчинні 
сполуки, що викликають утворення каламуті, наприклад солі кальцію та заліза. 
Желатин може зв'язуватись також з високомолекулярним пектином при його 
додаванні в сік разом з ферментним препаратом при наступній витримці соку. 
Желатин додають у сік у вигляді 1 %-го водного розчину. Перед остаточним 
визначенням необхідної концентрації роблять дослідне (пробне) оклеювання. 
Найкраще використовувати желатин марки А, який одержують кислотним 
гідролізом. Процес освітлення найкраще відбувається при температурі соку 10 
— 15 °С. При оклеюванні соку желатином на 1 т витрачається 100 г таніну та 
200 г желатину. 

Сік з недозрілих яблук, в якому міститься до 2 % крохмалю, освітлюється 
погано. Тому застосовують ферментний гідроліз амілозами, що активно діють 
при рН = 4,5 — 5 у нагрітому до 58,6 °С соці, в якому крохмаль 
клейстеризується. Кінець гідролізу крохмалю встановлюють дією 0,1 н. 
розчину йоду (зникнення синьо-фіолетового забарвлення). 

Обробка пектолітичними ферментами здійснюється періодичним 
додаванням 5 — 10 %-го розчину при наповненні резервуара соком. При 
температурі 20 °С процес освітлення закінчується за 3 — 4 год, а при 
температурі 50 - 55 °С — за 1 год. 

Яблучний сік освітлюють комбінованою обробкою ферменту і розчину 
желатину. З цією метою 1 %-й розчин желатину наливають у сік через 30 — 40 
хв після додавання ферментного препарату і ретельно перемішують. Після 
витримування сік центрифугують та фільтрують. 

З метою організації безперервного виробництва соку використовують 
теплообмінник, змішувач, резервуари та центрифуги. Освітлення проводять за 
20 — 30 хв швидким підігріванням до температури 75 - 80 °С, за якої 
денатурують білки з наступним охолодженням до 20 — 40 °С. Це здійснюється 
в двох послідовних теплообмінниках. Денатуровані (скоагульовані) частинки 
потім відокремлюють центрифугуванням. 
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Одним із перспективних напрямків удосконалення технології очищення 
соків є використання природних дисперсних мінералів українських родовищ, 
які мають достатню адсорбційну спроможність, піддаються модифікації, 
регенерації, утилізації, дешевші за синтетичні, не потребують тривалої 
підготовки. Відомо, що природні адсорбенти, у тому числі і палигорськіт, 
застосовуються для прояснення та стабілізації купажів у виноробстві, 
відбілювання і рафінування олії, очищення стічних вод, в якості наповнювачів 
для інактофунгіцидів, лікарських препаратів [2]. 

Відомі способи освітлення соків із застосуванням ефектів кавітації в 
ультразвукових кавітаційних пристроях, що дозволяють отримати практично 
прозорі соки з мінімальним вмістом солей винної кислоти, які під час 
зберігання можуть утворювати осади. Недоліком використання такого способу 
є значна енергоємність та тривалість. Проте для ефективного оброблення соку 
необхідна попередня деаерація [3]. 

Перспективним є використання пароконденсаційного кавітаційного 
пристрою для оброблення соку після пресування, в якому мають місце 
кавітацій ефекти, що ініціюють процеси  коагуляції речовин колоїдної 
дисперсності, які складають білково-пектиновий комплекс соку [4].   

Висновок. Застосування кавітації під час очищення соків є перспективним 
напрямком інтенсифікації технологічних процесів соку, який можна 
використовувати як суміжний спосіб очищення соку із застосуванням 
ферментних препаратів та кавітаційних ефектів. Ефекти, що супроводжують 
кавітацій явища, можна цілеспрямовано використовувати не тільки для 
прискорення технологічних операцій, а й для суттєвого покращення 
властивостей соків консервного виробництва. 
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Анотація. В роботі представлено аналітичний огляд сортів топінамбуру 

та його хімічний склад. Цю культуру можна використовувати для промислової 
переробки як в Україні, так і в світі загалом.  

Ключові слова: топінамбур, інулін, пектин, органічні кислоти. 
Abstract. The paper presents an analytical review of artichoke varieties and its 

chemical composition. This culture can be used for industrial production in Ukraine 
and in the world at large. 

Key words: artichoke, inulin, pectin, organic acids. 
Топінамбур є однією з найбільш високоврожайних і економічно вигідних 

кормових, технічних, харчових і лікарських рослин з сімейства складноцвітних. 
Цей близький родич соняшнику потрапив до Європи з Північної Америки, де і 
в даний час поблизу Великих озер дикі сорти топінамбуру займають великі 
площі. У ряді країн світу (Франція, Німеччина, Угорщина, Польща, Австралія, 
Австрія, Англія, Ірландія, Італія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, США, Канада, 
Бразилія, Південна Корея, Югославія тощо), особливо останні десять років, 
розгорнута науково-дослідна робота з топінамбуру за різними напрямками його 
використання. Значні площі займає топінамбур в скандинавських країнах, в 
Японії, КНР, в країнах Малої Азії. Зустрічається ця культура також в Росії та в 
Україні. Найбільш відомі сорти: "Київський білий", "Червоний", 
"Веретеновидний", "Патат", "Майкопський", "Білий", "Скороспілка", 
"Знахідка", "Волзький-2", "Вадим", "Ленінградський", "Північнокавказький", 
"Інтерес" [1,2]. 

Проте, в нашій державі топінамбур не дуже популярний, широкого 
застосування він не знайшов, промисловою переробкою практично не 
займаються. Нині загальні посіви топінамбуру в Україні становлять приблизно 
50 тисяч гектарів. Головним чином, його вирощують на невеликих площах як 
кормову культуру для випасу і відгодівлі свиней. Це пов'язано зі складнощами 
збору, переробки та зберігання отриманого врожаю, однією з причин яких є 
неправильна форма бульб топінамбуру. В промисловості відсутнє обладнання, 
яке б дозволило якісно провести дані технологічні операції. Недоліком під час 
мийки являється використання лужних розчинів, які, навіть при ретельному 
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промиванні водою, не дозволяють отримати продукт оздоровчого спрямування. 
Крім того, після очищення відбувається потемніння бульб за рахунок 
проходження окислювальних реакцій за участю ферменту поліфенолоксидази в 
присутності кисню повітря, що в свою чергу, негативно впливає на колір та на 
вміст фенольних сполук у готовій продукції. Труднощі при зберіганні 
полягають в тому що, на відміну від картоплі, в разі дрібнішого пошкодження 
покривної тканини, бульби топінамбуру швидко псуються, тому існує 
необхідність у створенні спеціальних холодильних хранилищ або переведенні 
свіжої сировини в напівфабрикати (сушену або заморожену продукцію), яку 
можна потім застосовувати при виробництві інших продуктів. Ще одним 
лімітуючим фактором поширення топінамбуру серед населення є його 
нетрадиційний специфічний смак, до якого народ ще має звикнути [3]. 

Водночас, поряд з названими недоліками, ця рослина має безліч переваг. 
Перш за все, топінамбур відрізняється унікальним хімічним складом та за 
своєю харчовою цінністю, при необхідності, здатний замінити картоплю. Так,    
1 кг бульб дає 0,21-0,23 кормових одиниць і 6-12 г перетравного протеїну. 
Цінність вуглеводного комплексу представляє полімер фруктози – інулін, який 
має низький глікемічний індекс, шо широко застосовується у лікувально-
профілактичному харчуванні. Вміст інуліну в топінамбурі становить 11-17 %, 
його сприятлива дія посилюється в присутності клітковини, що також входить 
до складу рослини у кількості 6%. Крім того, бульби топінамбуру багаті на 
вітаміни та біологічно активні речовини. Ще одна важлива особливість 
топінамбуру – це збалансованість мікро- та макроелементного складу. До 
складу топінамбуру входять також амінокислоти, в тому числі незамінні 
(аргінін, гістидин, валін, лейцин, ізолейцин, лізин, триптофан, метіонін і 
фенілаланін), каротиноїди, пектини, органічні кислоти, серед яких: лимонна, 
малонова, яблучна, бурштинова, фумарова, жирні кислоти тощо. В 
рекомендованих величинах добового споживання харчових та біологічно 
активних речовин для дорослих у складі продуктів дієтичного харчування та 
БАД до їжі передбачено використання топінамбуру як джерело поліфруктозанів 
(інуліну та ін.). При цьому, адекватний рівень споживання топінамбуру на добу 
відповідає 10 г. Верхній допустимий рівень споживання – 20 г. Використання 
топінамбуру в раціоні 2-3 рази на тиждень дає позитивні результати при 
атеросклерозі, гіпертонії та інших захворюваннях [3]. 

Топінамбур легкий у вирощуванні: він не примхливий до ґрунтових умов, 
не вибагливий до вологи та світла, не потребує обробки пестицидами, оскільки 
стійкий до багатьох захворювань та не боїться жодних шкідників, а отже, 
дозволяє отримати здорову, біологічно чисту продукцію. До того ж, 
собівартість цих продуктів на 20 – 50% нижча, ніж з інших видів сировини 
завдяки високій врожайності рослини. У разі дотримання агротехнічних норм у 
передових господарствах України збирають 100-150 т зеленої маси та 30-50 т 
бульб топінамбуру з одного гектара, в той час як, рекордні врожаї – удвічі 
більші. До того ж, якщо земля не промерзла, бульби можна вживати свіжими з 
жовтня до травня. А росте топінамбур на одному місці понад десяти років. 
Таким чином, ця рослина є значним, економічно вигідним резервом збільшення 
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виробництва кормів як для великого господарства, так і для домашньої ферми.  
Топінамбур містить багато пектинових речовин, що дозволяє широко 

використовувати його для приготування желе, мармеладу, джемів для дитячого 
та дієтичного харчування, а також у лікуванні променевих поразок. 
Проводяться дослідження по застосуванню порошку з бульб топінамбуру в 
хлібобулочній, кондитерській, макаронній, м’ясо-молочній промисловості, для 
виготовлення сухих напоїв, соків, сиропів, цукерок. 

Українськими вченими у лабораторному режимі опрацьовано принципові 
технології виробництва фруктози, інуліну, спирту як палива для двигунів 
внутрішнього згоряння тощо. Широке застосування знаходить топінамбур в 
косметології, фармакології, медицині. 

Є розробки щодо застосування біодобавок з топінамбуру для отримання 
лікувально-профілактичних харчових продуктів проти променевої дії для 
людей, опромінених у Чорнобильській зоні. 

При захворюванні на цукровий діабет використовується як допоміжний 
засіб для зниження рівня глюкози крові [4]. 

Бульби використовують в їжу вареними, печеними і сирими, а також 
квасять, як огірки. Восени, взимку і навесні з них готують супи, кваси, пюре, 
салати, а з сухих бульб – кавовий напій. Розгорнуто виробництво вин і горілок 
високої якості, пива, безалкогольних напоїв, поліефірів, молочної та лимонної 
кислот, винного оцту. Настоянка топінамбуру допомагає при серцевих 
захворюваннях, відвари його рекомендують як сечогінний засіб з проносним 
ефектом, свіжий сік – для зниження кислотності шлунку, він нормалізує 
функцію шлунково-кишкового тракту, допомагає при запорах, має 
протизапальну дію, це надійний засіб від головного болю і при підвищеному 
тиску. Сік швидко загоює рани і виразки. В осінньо-зимовий період забезпечує 
організм вітамінами і мікроелементами. Ним лікують поліартрит (п'ють по 
півсклянки соку тричі на день, а вичавки прикладають до хворого місця). 
Топінамбур використовують у лікуванні цукрового діабету, малокрів'я, 
атеросклерозу, інсульту, інфаркту, шлунково-кишкових захворювань, подагри, 
сечокам'яної хвороби а також з метою профілактики раку. 

Натуральні бульби топінамбуру можна переробляти в пасту, вводити до 
складу лікувального печива, вафель, начинки цукерок, шоколаду. Всі ці 
продукти апробовані в Київському інституті ендокринології та обміну речовин. 
Їх лікувальний ефект підтверджений. Також з топінамбуру готують прекрасні 
страви і заготовляють про запас (піддають солінню, квашенню, заморожуванню 
або сушінню). 

Висновок. Таким чином, продукція, отримана при переробці цієї рослини, 
практично не має конкуренції і планує захопити широкий обсяг ринку.  В 
перспективі її зможуть вживати, як дорослі, так і діти, як здорові люди, так і ті, 
що страждають ожирінням, артритом, діабетом, зараженням крові тощо.  
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Анотація. Представлено два способи затирання зернопродуктів, показано 

їх переваги і недоліки та зроблено висновок щодо оптимального варіанту 
процесу затирання – настійного способу, який можна легко автоматизувати, 
зменшити тривалість процесу та енергозатрати. 

Ключові слова: затирання, затор, ферменти, Температура, настійний 
спосіб, відварний спосіб. 

Abstract. Presents two ways of mashing grain shown their advantages and 
disadvantages and concluded on optimal variant mashing process - strongly way that 
can be easily automated, process and reduce the duration of power inputs. 

Key words: mashing, mash, enzymes, temperature, urgent way, boiled way. 
Процес затирання полягає в тому, що температуру затору піднімають до 

оптимальних температур для дії тих чи інших ферментів, і потім витримують 
паузу. 

Важливими температурними паузами при затиранні є: початок затирання 
при температурі 40-45 °С для розрідження затору під впливом цитолітичних та 
інших ферментів; температура 50-52 °С – білкова пауза, оптимальна для дії 
пептидаз; 60-65 °С – для дії β-амілази і 70 °С – для дії α-амілази [1]. 
Температура 73 °С є граничною для оцукрювання затору, вона близька до 
температури руйнування α-амілази, але при 78 °С декстрини ще утворюються. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 74 



 Том 2. Выпуск 3 (44)                                                                                                                       Технические науки 

Таким чином, змінюючи температуру, тривалість витримування затору при 
певних температурах, а також рН, можна регулювати  ферментативні  й 
неферментативні процеси і змінювати вихід екстракту, одержувати необхідні  
співвідношення  між окремими продуктами  гідролізу крохмалю та білків.  

Усі існуючі способи затирання поділяють на дві групи: настійні та 
відварні. 

Настійні способи затирання характеризуються тим, що температура всього 
затору підвищується стрибками до 70 °С і затор певний час витримується за 
характерних температур. 

Відварні способи передбачають підвищення температури всього затору за 
рахунок кип’ятіння частини затору й змішування їх з основною масою затору. 
Якщо в першому випадку на затор діють лише ферменти за оптимальних умов, 
то в другому крім ферментів на затор впливають і фізично, тобто високою 
температурою при кип’ятінні. 

За настійних способів використовують лише один заторний апарат. При 
застосуванні цих способів весь затор ніколи не розділяється. Нагрівання затору 
відбувається поступово, з витримуванням температурних пауз, необхідних для 
впливу ферментів. Оскільки затор не перекачується, поглинання повітря є 
мінімальним, що є позитивним фактором, оскільки кисень при затиранні веде 
до окиснення поліфенолів, і відповідно до розмивання смаку і більшої 
забарвленості готового пива.  

Затирання починають за температури 40-45 °С і при працюючій мішалці 
температуру протягом 20-30 хв підвищують до 50-52 °С. При періодичному 
вмиканні мішалки роблять білкову паузу. Потім при працюючій мішалці 
температуру затору підвищують до 65 °С, витримують його 10-30 хв і знову 
нагрівають до 70-72 °С. Тепер затор витримують до повного оцукрення. 
Закінчивши оцукрення (проба на йод), затор підігрівають до 75 °С і 
перекачують на фільтрування [2]. 

При настійному способі велику роль відіграє ефект перемішування. 
Мішалка повинна бути пристосованою до відповідної стадії процесу затирання 
завдяки електродвигуну привода мішалки з переключенням полюсів і двома 
швидкостями або мати можливість для плавного регулювання. При цьому 
зростає значення конструкції лопаті мішалки.  

Щоб зменшити вплив дотичних напружень, які виникають при 
перемішуванні затору, необхідно застосовувати більш крупні лопаті мішалки 
(рис.1) при можливо меншому числі обертів і колових швидкостях менше за 1 
м/с. Швидкість обертання мішалки необхідно регулювати – при затиранні і 
нагріванні швидкість обертання повинна складати 20-25 об/хв, а під час пауз 
зменшувати її до 9-10 об/хв. 

Переробляючи солод високої якості, затирання можна починати при 60-62 
°С і закінчити протягом 2 годин. Такий спосіб називають прискореним. 

Затор при перемішування витримують 30-45 хв. і нагрівають до 75 °С. За 
цієї температури додають воду, поки гідромодуль не досягне величини 5. Затор 
розмішують ще 15-20 хв. і залишають у спокої на 30 хв., а потім фільтрують. 
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Рис. 1. Схема спеціальної мішалки з шадливим режимом обробки 

затору 
 
В результаті проведення прискореного способу отримується пиво з 

нижчою забарвленістю, підвищується піностійкість і повнота смаку, 
підвищується колоїдна стійкість завдяки сильному зниженню величини рН, 
покращується стабільність смаку. Такі переваги настійних способів сприяють 
все більшому їх поширенню. 

Настійне сусло має світліший колір і не такий повний смак, як декокційне. 
Пиво з цього сусла зброджується більш глибоко й застосовується при 
верховому бродінні.  

Переваги настійного способу порівняно з відварними полягає у зменшенні 
енергозатрат; можливості легкого здійснення автоматизації процесу та 
нетрудомісткості в експлуатації. Тому інтенсифікувавши мішалку та 
зменшивши тривалість процесу затирання за рахунок прискорення процесу, 
можна говорити про підвищення ефективності роботи самого процесу [3]. 

Недоліком настійних способів являється більш складне досягнення 
нормальної йодної проби і відповідно – менший вихід варильного відділення 
при переробці  солоду з поганою розчинністю. 

Відварні способи затирания застосовуються у трьох модифікаціях: з 
однією, двома й трьома відварками. За тривідварного способу кип’ятіння зазнає 
до 75 % всього затору, за двовідварного - до 60 % i одновідварного - до 50 %. 
Кип’ятіння сприяє процесу оцукрення заторної маси тому, що крохмаль зазнає 
клейстеризації та повного розрідження. Kpiм того, відбувається коагуляція 
білків i утворюються меланоїдини, що сприяє створенню певних відтінків 
забарвлення пива. 

Завдяки попередній обробці заторної маси шляхом кип’ятіння в цьому 
випадку вимоги до якості солоду, особливо розчинення, можуть бути не такими 
високими, як за настійних способів затирання. Але при цьому ферментативна 
активність солоду використовується далеко не повністю, бо, наприклад, 
амілолітична активність після першої відварки знижується майже на 40 %, 
після другої - на 79 %, а після третьої - на 93 %. 

Спосіб  затирання з однією відваркою придатний для переробки солоду з 
високою оцукрювальною здатністю й добре розчинений.  

Затирання з двома відварками - найпоширеніший спосіб затирання i 
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проводиться за різними температурними режимами залежно від якості солоду.  
Тут є можливість змінювати початкову температуру затирання, а 

змінюючи об’єм відварок, - і весь температурний режим оцукрення затору, й 
досягти бажаного співвідношення мальтози й декстринів. 

Отже, спосіб затирання а двома відварками може застосовуватися для 
переробки солоду різної якості й завжди забезпечує високий вихід екстракту: 
світлі сорти пива майже завжди варять саме цим способом. 

Найбільш складний спосіб затирання з трьома відварками, він найдовший і 
потребує більшої витрати теплоти. Його застосовують при переробці темного 
солоду або солоду з недостатнім розчиненням і низькою ферментативною 
активністю. 

Висновок. Аналіз досліджень показав, що краще використовувати настійні 
способи затирання з прискоренням процесу, що порівняно з відварними 
способами мають переваги, до яких можна віднести менші енерговитрати та 
тривалість процесу затирання, зменшення кількості обладнання для здійснення 
процесу та використання спеціальної мішалки для щадливої обробки затору, 
можливість здійснення легкої автоматизації процесу. 
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Анотація. Розглянуто групи нецукрів дифузійного соку, які видаляються 
під час очищення та встановлено, що завдяки процесів осадження,  коагуляції 
та  розщеплення достатня  десята частина загальних витрат основного 
реагента - гідроксиду кальцію.  Решта 80-90 % реагента витрачається, щоб в 
процесі карбонізації одержати надлишок карбонату кальцію, який є 
адсорбентом і який видаляє ці нецукри. 

Ключові слова: дифузійний сік, бурякоцукрове виробництво, буряки, 
органічні кислоти, пектинові речовини, нецукри, карбонат кальцію.  

Abstract. Groups are considered nonsugars diffusion juice, which is removed 
during cleaning and found that due to the processes of sedimentation, coagulation, 
and splitting of the enough tenth part of the total cost of the basic reagent calcium 
hydroxide. The remaining 80-90% of the reagent is consumed in the process of 
carbonization to obtain an excess of calcium carbonate, which is an adsorbent and 
removes these nonsugars. 

Key words: diffusion juice, beet-sugar production, beets, organic acids, pectin, 
nonsugars, calcium carbonate. 

Склад нецукрів  дифузійного  соку  у  значній мірі залежить від сорту 
буряків,  грунту, клімату, стиглості, а також від способу сокодобування.  
Нецукри дифузійного соку можна класифікувати як органічні нецукри та 
неорганічні низькомолекулярні [1]. 

Нецукри, які  не осаджуються в процесі очищення дифузійного соку,  
одержали назву "шкідливі нецукри".  Так,  наприклад, буряковий сапонін, який 
міститься в свіжому дифузійному соці в кількості біля 0,325 % ,  знаходять у 
вигляді слідів у білому цукрі. До шкідливих нецукрів відносяться також 
амінокислоти і луги.  Останні є сильними мелясоутворювачами [1, 2]. 

В буряках містяться органічні кислоти.  Вони складають 50 % всіх 
розчинних органічних   безазотистих  нецукрів буряків,  включаючи інвертний 
цукор і пектинові речовини [3].  Знаходячись у рівновазі з основами соку 
рослинних клітин,  органічні кислоти забезпечують буферну ємкість соків. 
Явище буферності має велике біологічне  значення,  оскільки обумовлює 
постійне значення рН рідкої фази в  клітині [4]. 

З точки зору очищення соків органічні кислоти і  їхні  солі,  що містяться в 
дифузійному соці, можна  розділити на три групи. 

До першої групи належать кислоти, кальцієві солі яких розчинні у воді 
(молочна, глютамінова тощо). Після нейтралізації вапном на переддефекації 
вони є головним джерелом солей кальцію в очищених соках. Деякі кислоти  з  
цієї групи зустрічаються у формі амідів - глютаміну та аспарагіну.  Частина їх 
адсорбується осадом СаСО3 в процесі І сатурації, а більшість переходить в  
мелясу.  

Друга група об'єднує кислоти,  аніони яких  осаджуються  вапном. Солі К+,  
Na+   цих  кислот мають важливе значення для утворення натуральної лужності 
очищених соків. 

По результатам  [5]  в умовах попередньої дефекації при рН 10,8-11,2 
щавелева кислота осаджується на 87 %, винна - на 75 %, а  лимонна - лише на 
30 %.  При цьому щавелева кислота складає біля половини загального вмісту 
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органічних кислот  в  дифузійному  соці, який становить 0,4-0,5 % (0,47 % до 
маси буряків). Інші безазотисті органічні кислоти, а також амінокислоти і 
бетаїн залишаються в розчині. З мінеральних кислот повністю осаджуються 
аніони фосфорної і частково сірчаної кислот. 

Новоутворення кислот відбувається на  основній дефекації в результаті 
розкладу інвертного цукру [6]. Утворені при цьому сполуки відносяться до 
третьої групи кислот. 

В технологічних процесах станції очищення соку важливу роль відіграє 
попередня дефекація,  завданням якої є максимальне осадження нецукрів 
дифузійного соку при мінімальному розкладі інвертного цукру. Це насамперед 
осадження білка. 

Методом вертикального електрофорезу в поліакриламідному гелі в 
буряках знайдено від 11 до 19 компонентів кислих білків, а в дифузійному соці 
лише 4. Це дало можливість авторам [7] передбачити, що в дифузійний сік 
переходить лише незначна доля білкових компонентів буряків. 

На попередній дефекації видаляється  основна маса  білкових речовин - 70-
75 %  від початкового їх вмісту в дифузійному соці. Але білки можуть не тільки 
осаджуватися під дією вапна,  але  й в умовах сильнолужного середовища і 
високої температури вони руйнуються. В результаті цього явища вміст 
білкових речовин в соці основної дефекації виявляється вищим,  збільшується 
вміст продуктів розкладання білків. Більш повно в процесі очищення 
видаляються  високомолекулярні  фракції білків,  які в умовах сатурації 
достатньо повно адсорбуються на поверхні карбонату кальцію.  Вміст 
денатурованих  білків в очищеному соці складає 0,010-0,025 %  до маси соку, 
тобто денатуровані білки в процесі очищення видаляються з соку  на  95,4-97%.  
Продукти  ж  розкладу білків видаляються лише на 27-33 %. 

Пектинові речовини, так само як і білкові, відносяться до 
високомолекулярних органічних нецукрів. Пектинові речовини  буряків 
містяться у вигляді нерозчинного в холодній воді протопектину,  зв`язаного з 
целюлозою і геміцелюлозою.  Протопектин  під дією  гарячої води переходить в 
розчинну форму.  Основою пектинових речовин є полігалактуронова (пектова) 
кислота. 

Поведінка пектинових речовин в процесі очищення соку є виключно 
складною, а дані, які знаходяться в літературі, досить протилежні. 
Дослідженнями багатьох авторів встановлено, що під час оброблення 
дифузійного соку вапном пектинові речовини майже повністю виділяються в 
осад на попередній дефекації [8], а сліди, які залишаються від них, не 
впливають на подальший хід технологічного процесу. Більше того, автори 
[95,132] вважають, що пектат кальцію, що утворюється, стійкий в умовах 
подальшого оброблення, а пектинова кислота переходить в сатураційний осад. 
Не викликає сумніву той факт,  що повнота осадження пектинових речовин 
залежить від стану їх у вихідній сировині.  

Існує думка [9] про те,  що між пектином і білком існує міцний хімічний 
зв’язок і що на попередній дефекації випадає  білково-пектиновий осад у 
вигляді комплексу і білкові речовини сприяють додатковому видаленню 
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пектинів.  Осадження білково-пектинового комплексу гідроксидом  кальцію  не  
є  результатом досягнення ізоелектричного стану частинок,  воно відбувається в 
результаті денатурації білка  і утворення  комплексних  сполук  на  основі 
взаємодії іону кальцію з білком і пектиновими речовинами. 

Такі групи барвних речовин,  як меланіни,  комплекси  фенольних груп із 
залізом,  утворюються особливо інтенсивно на перших стадіях цукрового 
виробництва:  під час зберігання,  підготовки буряків  до перероблення,  
екстракції. Процеси їх утворення спостерігаються і в подальших етапах 
виробництва (очищенні і кристалізації),  проте домінуючими реакціями тут є 
реакції, пов`язані з перетвореннями цукрів і аміносполук, які обумовлюють 
утворення барвних речовин ( продукти карамелізації  цукрози,  продукти 
лужного розщеплення редукувальних речовин та меланоїдини). 

Висновок. Видалення нецукрів з соку під час вапняно-вуглекислотного 
очищення засновано на процесах осадження,  коагуляції,  розщеплення та 
адсорбції.   В бурякоцукровому виробництві для перших трьох вищеназваних 
хімічних реакцій достатня  десята частина загальних витрат основного реагента 
- гідроксиду кальцію.  Решта 80-90 % реагента витрачається, щоб в процесі 
карбонізації одержати надлишок карбонату кальцію, який є адсорбентом і який 
адсорбує на своїй поверхні ці нецукри. 
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Анотація. В роботі наведено способи освітлення яблучного соку від 

каламуті та завислих частинок за допомогою відстоювання, центрифугування, 
фільтрування та ультрафільтрації. Зокрема, велика увага приділена двом 
останнім способам завдяки яким отримується прозорий сік без пониження  
харчової та біологічної цінності. 

Ключові слова: яблучний сік, відстоювання, фільтрування, 
центрифугування, ультрафільтрація. 

Abstract. The paper presents methods for the clarification of Apple juice 
turbidity and suspended solids by settling, centrifugation, filtration and 
ultrafiltration. In particular, much attention is paid to the latter two methods, which 
are obtained clear juice without lowering the nutritional and biological value. 

Key words: аpple juice, settling, filtration, centrifugation, ultrafiltration.          
Вступ. Фізичні способи забезпечують видалення каламуті без зміни 

хімічного складу і колоїдної системи соку. До них відносять проціджування, 
відстоювання, сепарування (центрифугування) та заморожування. 
Відстоювання застосовують для осадження завислих частинок, або таких, що 
випали із свіжовіджатого соку при освітленні. Суть способу полягає в тому, що 
частинки осідають під дією сили тяжіння [1]. 

Заморожування мутних плодо-ягідних соків часто сприяє їх освітленню, 
так як заморожування настільки змінює структуру колоїдних речовин соку, що 
вони швидко випадають в осад при дефростації [2]. 

Центрифугування застосовується для видалення із соку різних завислих 
частинок. Цей процес може проводитися одразу після отримання соку або після 
ферментативної або теплової обробки. В останньому випадку із соку 
зкоагульовані при нагріванні білкові і дубильні речовини. 

Робота центрифуги заснована на використанні відцентрової сили, яка 
утворюється при обертанні барабану центрифуги. Частинки плодової м’якоті, 
колоїдні та інші речовини, що знаходяться у соку в завислому стані, мають 
більшу густину, ніж рідка фаза соку, і при обертанні барабану центрифуги, 
вони під впливом відцентрової сили відкидаються від центру і осідають на 
стінках барабану, а звільнений від завислих частинок сік виходить із барабана.  

Фільтрування застосовують для отримання кришталево прозорих соків, які 
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не дають осаду при зберіганні. У  виробництві соків застосовують фільтрування 
з використанням кізельгуру або  фільтр-картону.  

Фільтрування з використанням кізельгуру називається попередньою  
фільтрацією і майже завжди проводиться перед фільтруванням через фільтр-
картон. Для цієї мети використовуються кізельгурові фільтри – пластинчасті та 
камерні. В цих фільтрах фільтруючі середовища (кізельгур, перліт та інші) 
наносяться на твердий носій (пластини, фільтруючі тканини, металеві сита, 
свічки та ін.). 

Пластинчасті кізельгурові фільтри виготовляють з вертикально або 
горизонтально поставленими пластинами. За формою вони бувають прямокутні 
та циліндричні. Конструктивно ці фільтри схожі на звичайні фільтр-преси. 
Кізельгур наноситься зверху на салфетку із синтетичного матеріалу або на 
спеціальні листи із целюлози з порами діаметром 4-6 мкм. Особливо широко 
розповсюджені целюлозні пластини фірми „Фільтрокс” (Швейцарія) [3]. 

Пластини „Фільтрокс” просочені синтетичною смолою, яка робить їх 
стійкими проти деформації та тиску. Пластини використовуються багато разів, 
тільки близько після 20-го пресування заміняються на нові. 

Пластинчасті фільтри мають велику фільтруючу поверхню, порівняно з 
камерними фільтрами і більш прості в конструкції. В них неможливо 
змішування освітленого і неосвітленого соку, що не виключено в камерних 
фільтрах. Недоліком пластинчастих кізельгурових фільтрів є необхідність в 
ручному розбиранні фільтру, промивання та встановлюванні  картону або 
пластин з горизонтально поставленими фільтруючими елементами. Розрізняють 
два основних типи вертикальних фільтрів в залежності від виду фільтруючих 
елементів: фільтри з сітчастими металевими дисками та фільтри з 
фільтруючими свічками, які знаходяться у завислому положенні.  

В нових конструкціях камерних кізельгурових фільтрів забезпечується 
повне видалення соку і розділення кізельгуру і осаду в сухому вигляді 
(наприклад, фільтри „Фільтр-О-Мат 106” горизонтального типу).  

Барабанний вакуум-фільтр складається із барабану, який занурений у 
ванну з соком, який підлягає фільтруванню. Рівень, до якого барабан занурений 
в сік можна регулювати. Барабан поділений на сегменти. За допомогою 
всмоктувальної труби окремі частини на поверхні барабану зв’язані з 
центральною збірною трубою для освітлення соку. Зовні на поверхні барабану 
поставлені фільтруючі комірки із синтетичного матеріалу. Ці комірки зверху 
покриті двома фільтруючими полотнами, одне з великими отворами (опорне), 
друге – з дрібними. У ванні під барабаном зконструйована мішалка, яка 
забезпечує рівномірне розподілення кізельгуру на фільтрі. Швидкість руху 
ножа, який зрізає осад, регулюється безступінчасто від валу барабану. Рух 
барабану також проводиться безступінчасто.  

Вакуум-фільтр виготовлений із нержавіючої сталі, а фільтруючі комірки і 
полотна – із високоякісного синтетичного матеріалу (поліамід або поліефір).  

Фільтрування через фільтр-картон проводиться безпосередньо перед 
розливом соку у кінцеву тару. В більшості випадків фільтруванню через фільтр-
картон передує фільтрування з кізельгуром, однак, якщо сік містить мало 
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завислих частинок, то його можна фільтрувати одразу через фільтр-картон на 
фільтр-пресі. Фільтр-прес складається із набору прямокутних рухомих плит і 
задньої нерухомої опорної та передньої натисної плит. Пересувні плити на 
боковій стороні мають ребра, які утворюють канали для проходження соку, а у 
верхній та нижній частинах – приливи з круглими отворами посередині, які 
ущільнюються резиновими прокладками і утворюють канали для підводу 
нефільтрованого соку і відводу фільтрату.  

Фільтрований яблучний сік може бути пастеризований з найменшою 
ймовірністю утворення „вареного” смаку, ніж сік, оброблений будь-яким іншим 
способом. Однак, якщо фільтруванню передує обробка соку будь-яким 
способом, спостерігаються помітні втрати його густини  і його смаку та 
аромату, внаслідок, головним чином, тривалої витримки соку в процесі 
обробки,  протягом якої проходить значне окислення соку.  

Будь-який фільтрований яблучний сік, який повинен мати найкращі смак,  
аромат і густину, повинен бути виготовлений без будь-якої попередньої 
обробки. 

Також для освітлення яблучних соків застосовується ультрафільтрація. 
Вона замінює не тільки сепаратор, кізельгуровий і пластинчастий фільтр-прес, 
але і обробку освітлюючими речовинами. Невелика пропускна здатність 
ультрафільтраційних мембран гарантує повне видалення нативних білків, 
навіть якщо вони знаходяться в стані колоїдного розчину. Полісахариди, такі, 
як пектин, крохмаль та деякі таніни також відділяються, якщо розміри їх 
молекул значно більші межі пропускання мембрани. Але деякі поліцукриди, що 
пройшли ультрафільтраційну мембрану, можуть полімеризуватися під час 
зберігання, викликаючи утворення вторинного помутніння, що можна запобігти 
шляхом попередньої обробки соку. 

Поліфеноли, неполімеризовані або не з’єднані макромолекули, проходять 
крізь мембрану. В соці нестійкі фенольні сполуки можуть полімеризуватися, 
утворюючи таніни, які, взаємодіючи з білками, сприяють утворенню 
вторинного помутніння. При традиційних способах фільтрування ці сполуки 
зазвичай видаляють шляхом обробки бентонітом. При ультрафільтрації цю 
проблему вирішують видаленням одного з компонентів реакції - білка. Тому   
при виборі мембран для освітлення соків необхідно забезпечити видалення 
білків. Крім розчинених та завислих в розчині макромолекул при 
ультрафільтрації повністю видаляють бактерії, дріжджі, плісняві гриби та їх 
спори. Тому фільтрат, отриманий при ультрафільтрації є стерильним. Але при 
розливі такого соку можливе вторинне інфікування соку при проходженні крізь 
наповнювально-закатувальне обладнання, тому процес пастеризації виключати 
не можна, якщо не забезпечено асептичні умови розливу. 

Ультрафільтраційні мембрани, затримуючи колоїди, пропускають всі цінні 
компоненти соку – цукри, органічні кислоти, мінеральні речовини, розчинні 
вітаміни та амінокислоти, тому харчова та біологічна цінність соків не 
знижується. 

Висновок. Кожен з методів має свої переваги та недоліки. Проте одними з 
найперспективніших є фільтрування з кізельгуром та застосування 
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ультрафільтрації, що дозволяє отримати освітлений сік з мінімальними 
втратами поживних речовин. 
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Анотація. В роботі представлені теоретичні основи процесу сушіння для 
плодово-овочевої сировини та показано за рахунок яких факторів можна 
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Аnnotation. The paper presents the theoretical basis of the drying process for 
fruit and vegetable raw materials, and shows by what factors it is possible to intensify 
this process. 

Keywords: process, drying temperature, a drying agent, mode, moisture content.      
Сушіння належить до одного з найважливіших масообмінних процесів 

харчової, хімічної, фармацевтичної, деревообробної та інших галузей 
промисловості. 

Сушіння – це процес видалення вологи з твердих матеріалів і 
характеризується значною енергомісткістю. На сушіння витрачається близько 
13 % світової енергії.  

Теорія процесу сушіння ґрунтується на загальних закономірностях тепло- і 
масоперенесення, причому ці закономірності стосуються не лише процесів на 
зовнішній поверхні висушуваного матеріалу, але й визначаються внутрішніми 
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процесами перенесення тепла та вологи. Внутрішня структура висушуваних 
матеріалів дає змогу виділити матеріали капілярно пористі, колоїдні та колоїдні 
капілярно пористі. Кожен матеріал має різну форму зв’язку вологи з твердою 
фазою, причому у процесі сушіння можлива зміна цієї форми зв’язку. 

За своєю фізичною сутністю сушіння є складним дифузійним процесом, 
швидкість якого визначається швидкістю дифузії вологи з глибини сушильного 
матеріалу в навколишнє середовище, тобто даний процес зводиться до 
перерозподілу і переміщення вологи під дією тепла з глибини висушуваного 
матеріалу, до його поверхні й наступного її випаровування. Таким чином, 
процес сушіння є поєднанням пов’язаних один з одним процесів тепло- і 
масопередачі. 

Постійне зростання цін і збільшені попити кінцевих користувачів до якості 
стимулюють застосування на виробництві найсучасніших технологій. З цієї 
причини для багатьох підприємств закупівля та модернізація сушильної техніки 
вкрай необхідна. Це значить, що потрібна максимальна продуктивність з 
мінімальними затратами енергії. 

В процесі висушування обсяг овочів та плодів зменшується в 3-4 рази, а 
отже, у стільки ж разів зростає їх транспортабельність. 

При сушінні спостерігається така залежність - чим менший вміст у 
клітинах розчинних у воді речовин, тим швидше протікає сушіння, так як легше 
випаровується волога. Наявність в клітинному соку великої кількості 
розчинних речовин, особливо що володіють осмотичною активністю (цукру), а 
також гідрофільних колоїдів, легко зв'язують вологу, призводить до 
ускладнення випаровування і збільшенню тривалості сушіння. Тому плоди, що 
містять значну кількість цукрів, а також пектинових речовин, що володіють 
здатністю зв'язувати воду, висихають повільно. 

Відповідно зі зміною вологовмісту в рослинних тканинах при сушінні 
змінюється температура продукту. У перший період сушіння при інтенсивному 
випаровуванні вологи температура поверхні продукту не може досягти 
температури сушильної камери. У другій період сушіння на поверхні, а потім і 
в глибинних шарах продукту температура підвищується і до кінця сушіння 
досягає значення температури сушильного агента. Процес сушіння 
продовжується до досягнення продуктом рівноважної вологості. 
         Процес сушіння відбувається правильно, якщо швидкість випаровування 
вологи з поверхні продукту дорівнює швидкості переміщення її з глибинних 
шарів. При швидкому випаровуванні на поверхні з'являється кірка, що 
перешкоджає виділенню вологи, що знижує швидкість сушіння, а при 
повільному випаровуванні продукт запарюється. 

Швидкість сушіння залежить від ряду факторів. Чим більше швидкість 
руху повітря в сушарці, тим швидше він забирає випарується волога, 
перешкоджаючи підвищенню парціального тиску водяної пари над продуктом. 
Швидкість випаровування тим більше, чим вище температура повітря в 
сушарці. Інтенсивність випаровування вологи залежить також від фізико-
хімічних властивостей продукту, від розмірів шматочків і їх форми (чим більше 
поверхня шматочків, тим швидше йде процес сушіння), від інтенсивності 
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перемішування, способу укладання і висоти шару продукту на стрічках 
сушарки. 

Застосування дуже високої температури повітря при сушінні 
неприпустимо, оскільки це може погіршити смак, запах, колір і хімічний склад 
продукту. Тому для кожного виду сировини розробляють оптимальний режим 
сушіння, що забезпечує найбільшу продуктивність установки при хорошій 
якості сушеного продукту.      

Оптимальний режим сушіння - це такий режим, при якому забезпечуються: 
отримання висушеного продукту, найбільш повно відновлюючого свої вихідні 
властивості і хімічний склад сировини; досягнення найкращою збереження 
готового продукту; видалення вологи з сировини при найменших витратах 
палива, електроенергії та праці; повне використання сушильної поверхні , що 
забезпечує максимальну продуктивність сушильної установки. 

Основні параметри режиму сушіння: температура агента сушіння 
(повітря), його відносна вологість і швидкість руху. 

Температура сушильного агента є одним з головних факторів, що 
впливають на процес сушіння. Дослідами з сушіння, у яких відносна вологість і 
швидкість повітря підтримувалися постійними, а змінювалася тільки 
температура, встановлено, що на початку сушіння збільшення температури 
повітря підвищує швидкість процесу меншою мірою, ніж на наступному етапі, 
коли тепловими ефектами, пов'язаними з випарюванням, можна зневажити, і 
температура матеріалу стає близькою до температури повітря. Однак при 
збільшенні температури повітря збільшуються згадувані теплові втрати, що 
найзначніші на завершальному етапі сушіння матеріалу з низькою вологістю. 

Відносна вологість -  другий важливий фактор, що впливає на швидкість 
сушіння. У разі постійної температури і швидкості повітряного потоку 
зменшення швидкості сушіння на першому етапі прямо пропорційне 
збільшенню відносної вологості повітря. Слідом за цим залежність швидкості 
процесу  від  відносної  вологості повітря зменшується,  а  на кінцевій ділянці 
знову збільшується. Тут залежність процесу сушіння від відносної вологості 
повітря визначається значенням рівноважної відносної вологості, що відповідає 
залишковій вологості матеріалу. 

Швидкість повітряного потоку на ділянці постійної швидкості сушіння 
також впливає на швидкість сушіння матеріалу (при постійних температурі та 
відносній вологості). Цей вплив виявляється значним в основному при 
швидкості повітряного потоку менше 5 м/хв. Подальше збільшення швидкості 
повітряного потоку істотного впливу на швидкість сушіння матеріалу на 
першій ділянці вже не справляє. Збільшення швидкості повітряного потоку 
після досягнення зазначеної величини обмежується також і тим, що струмінь 
починає «зривати» із сушильної поверхні дрібні шматочки висушуваного 
матеріалу. На ділянці сушіння матеріалу з низькою вологістю швидкість 
повітряного потоку не справляє істотного впливу на швидкість висихання. На 
цій ділянці практично не має сенсу встановлювати швидкість повітря вище 1 
м/хв. 

Крім параметрів повітря режим сушіння визначають і інші фактори, що 
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впливають на процес зневоднення. Наприклад, питоме навантаження сировини 
на сушильну поверхню (кг на 1 м2) залежить від виду сировини, його хімічного 
складу, початкової і кінцевої вологості, а також від форми і розмірів шматочків. 
Питоме навантаження обумовлює товщину шару продукту на стрічках або 
ситах, ступінь ущільнення продукту при сушінні, питому поверхню 
випаровування, швидкість сушіння і в кінцевому підсумку якість сушеного 
продукту. 

Висновки. Сушіння є типовим необоротним процесом, для аналізу якого 
доцільно використати основні принципи термодинаміки необоротних процесів. 
У відповідності з принципом лінійності інтенсифікації процесу сушіння можна 
досягти як за рахунок збільшення кінетичних коефіцієнтів, котрі 
характеризують релаксаційні властивості сировини (коефіцієнти дифузійного 
та молярного переносу вологи), так і підвищенням рушійних сил процесу 
(градієнтів вологовмісту, температури, тиску). 
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Анотація. В статті представлено аналіз ринку харчових порошків з 

рослинної сировини та необхідність їх використання для покращення здоров’я 
людини. Вони можуть бути сировиною для кондитерських, хлібобулочних, 
молочних виробів, продуктів швидкого приготування, виробництва таблеток 
та гранул, трав’яних чаїв тощо. 

Ключові слова: харчовий компонент, функціональні рослинні порошки, 
продукти харчування. 

Abstract. The article presents the analysis of the market of food powders from 
vegetable raw materials and the need for their use to improve human health. They 
can be raw materials for confectionery, bakery, dairy products, fast food products, 
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manufacture of tablets and granules, herbal teas and the like. 
Key words: food component functional vegetable powders, food. 
Сучасна наука і технологія тісно пов’язані з вирішенням проблеми 

задоволення потреби людства в нових харчових продуктах, тому їхня роль 
дедалі зростатиме. Однією з найважливіших умов забезпечення працездатності 
й активного довголіття людини є повноцінне та регулярне постачання 
харчовими речовинами. 

Оптимальне використання біологічно активних інгредієнтів дозволить 
ефективно підвищити якість харчування та подовжити тривалість життя 
людини. Для нормального росту та метаболізму організм людини має 
регулярно отримувати кожен біологічно фізіологічний компонент із їжею. 
Якщо надходження будь-якого харчового компонента порушується, це 
призводить до хвороб. Натомість і надлишок нутрієнтів може спричинити 
виникнення патологічних станів. 

Перспективною галуззю харчування є виробництво так званих 
функціональних харчових продуктів, які містять у своєму складі речовини із 
заданим фізіологічним ефектом, а також мікронутрієнти, у тому числі вітаміни, 
антиоксиданти. 

Останнім часом на полицях магазинів з’являється все більше продуктів 
харчування, які за рахунок спеціальних добавок чи спеціальної рецептури, 
володіють профілактичними та оздоровчими властивостями, функціональних 
або збагачених. 

Зараз в країнах ЄС до 25 % харчових продуктів – функціональні. На 
Україні найбільше поширення отримали кисломолочні продукти, також на 
ринку можна зустріти збагачені соки, мюслі, сухі сніданки, хлібобулочні 
вироби. 

Функціональні продукти харчування — не лише необхідні елементи 
харчового раціону, вони можуть бути також корисними в лікуванні 
захворювань, які є наслідком класичного дефіциту харчових речовин. 

Рослинна сировина (овочі та фрукти) особливо цінна завдяки вмісту 
аскорбінової кислоти, фолатів, каротиноїдів, біофлаваноїдів і є основним та 
практично єдиним їх постачальником. Багато вітамінів, амінокислот 
втрачається під час зберігання й перероблення рослинної сировини, тому 
розробка більш ефективних і придатних способів перероблення та консервації 
харчових продуктів є досить актуальною. 

В Інституті технічної теплофізики НАН України розроблено технологію 
отримання харчових порошків з рослинної сировини. Сушіння як метод 
консервування харчових продуктів з наступним одержанням порошків дозволяє 
отримати продукцію високої якості. 

Харчові порошки дисперсністю до 0,25 мм, які отримують з рослинної 
сировини (овочі та фрукти), застосовуючи м’які режими зневоднення, тобто 
такі, за яких температура матеріалу в процесі зневоднення не перевищує 
гранично допустимої для даної сировини, зберігають та концентрують у 5–6 
разів завдяки низькому вологовмісту (6–8 %) всі інгредієнти вихідної сировини. 
Вони мають антиоксидантні, пребіотичні властивості, містять фітоекстрогени 
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та фолати, тому їх можна віднести до функціональних продуктів. 
В антиоксидантних порошках у сконцентрованому вигляді збережено 

максимальну кількість каротиноїдів, вітамінів С та Е, які виступають у ролі 
антиоксидантів. Пребіотики визначають як не засвоювані інгредієнти продуктів 
харчування, що селективно стимулюють ріст та активність одного або кількох 
видів бактерій у товстому кишечнику . Такі властивості мають різноманітні 
харчові вуглеводи, крохмаль, харчові волокна та незасвоювані олігоцукри - всі 
вони є субстратами для бактерій, які є пробіотиками. Під час маркування 
продуктів харчування ці незасвоювані вуглеводи класифікують як харчові 
волокна.  

Пробіотики (лактобактерії або біфідобактерії) і пребіотики — харчові 
волокна, особливо фруктозани інулінового типу, що входять до їхнього складу, 
належать до функціональних продуктів, корисність яких можна рекламувати. 

Пребіотичні порошки містять велику кількість харчових волокон, 
наприклад, буряковий жмих на 95% складається з харчових волокон. 

Фітоекстрогени — це речовини, які містяться в нативній рослинній 
сировині. До них належать декілька класів хімічних сполук, серед яких 
виділяють три найбільших класи: ізофлавони, куместани та лігніни. Ізофлавони 
— геністин, дайдзин, гліцитин —є практично у всіх овочах, але основним 
джерелом постачання є соя та горох . Тому порошки, які містять ці овочі, 
віднесено до фітоекстрогенних. Проте ізофлавони в деяких випадках 
виступають в ролі антиоксидантів, так само як і кверцетин . 

Порошки, зокрема шпинатний, із картоплі, бананів, кропиви, морквяно-
селерний, містять велику кількість фолату і належать до групи фолатовмісних. 

Рослинні функціональні порошки можна використовувати у виробництві 
кондитерських, молочних, хлібобулочних і макаронних та інших виробів не 
лише для збагачення їх функціональними інгредієнтами, але й надання їм нових  
технологічних властивостей. Вони  поліпшують структурно-механічні 

властивості тіста та зовнішній вигляд готових виробів. Так, макаронні та 
кондитерські вироби набувають кольору властивого порошкам, внесеним у 
рецептуру. У кексах та бісквітах протеїн, який міститься в сої та горосі, 
покращує структуру виробу . У молочних виробах порошок із гарбуза та банана 
замінює стабілізатор. 

Порошки можна використовувати для виробництва супів, каш, десертів 
швидкого приготування та багатьох інших харчових продуктів.  

Висновок. Таким чином, додавання функціональних рослинних порошків 
у продукти харчування є найбільш перспективним для створення 
профілактичних продуктів. Вони можуть бути сировиною для кондитерських, 
хлібобулочних, молочних виробів, продуктів швидкого приготування, 
виробництва таблеток та гранул, трав’яних чаїв. 

 Із широкого асортименту продуктів харчування споживач зазвичай 
вибирає ті, що мають такі властивості, як нативність, користь для здоров’я, 

високі смакові якості, зручність у використанні. Усім цим вимогам 
відповідають функціональні рослинні порошки, що свідчить про 
перспективність застосування їх на практиці. Доцільно розширювати 
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асортимент розроблених порошків, створювати нові й досліджувати їхні 
властивості та функції. 
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Аннотация: Украина поставляет свою сельхозпродукцию во многие 
страны мира. Однако для сельскохозяйственных работ Украине ежегодно 
необходимо иметь около 1900 тыс. т дизельного топлива и 620 тыс. т 
бензина, которые производятся из 4500 тыс. т нефти, преимущественно 
импортной. Заменить нефтяные дизельные топлива можно биодизелем, 
который для нужд хозяйств можно производить из собственного сырья на 
минизаводах и небольших фермерских установках. Известны две технологии 
изготовления биодизеля: сверхкритического состояния метанола которая 
отличается сложностью, однако не нужно очищать, и.  традиционная, 
которая гораздо проще, биодизель обязательно необходимо очищать от 
катализатора и остатков метанола. На сегодняшний день в большей степени 
применяется традиционная технология производства биодизеля. Для 
производства биодизеля применяются реакторы с механическим и 
кавитационным перемешиванием. Преимуществом кавитационных реакторов 
является их высокая производительность, механических − высокое качество 
производимого биодизеля. 

Ключевые слова: биодизель, реактор, кавитация, катализатор 
Abstract: Ukraine exports its agricultural products to many countries. However, 
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for agricultural works Ukraine annually is necessary to have about 1900 ths. tons of 
diesel fuel and 620 ths. tons of gasoline, which are produced from the 4500 ths. tons 
of oil, mostly imported. Replace petroleum diesel fuel with biodiesel can be that for 
the needs of farms can be produced from own raw materials on mini-plants and small 
farm installations. There are two manufacturing biodiesel technology: the super-
critical state of methanol which is complex, but does not need to be cleaned, and. 
traditional, which is much easier biodiesel necessarily need to be cleaned from the 
catalyst and methanol residues. Today, increasingly used the traditional technology 
of biodiesel. For the production of biodiesel reactors are used with mechanical and 
cavitation stirring. The advantage of cavitation reactors  is their high performance, 
high quality mechanical − high quality of biodiesel. 

Keywords: biodiesel reactor, cavitation, catalyst 
Вступление. Украина обладает огромным богатством − землей. Однако 

для получения урожая с этой земли ее необходимо обрабатывать. На сегодня 
для сельскохозяйственных работ Украине ежегодно необходимо иметь около 
1900 тыс. т дизельного топлива и 620 тыс. т бензина, которые производятся из 
4500 тыс. т нефти, преимущественно импортной [1]. 

Заменить нефтяное дизельное топливо можно эфирами жирных кислот 
(метиловым или этиловым), которые называют биодизелем. Сырьем для 
производства биодизеля могут быть растительные или животные масла, отходы 
пищевой промышленности. В последнее время для производства биодизеля 
используются масла, полученные из водорослей. На сегодняшний  вдень 
Украине хорошо развита сырьевая база для производства биодизеля, поэтому 
есть все условия для налаживания его производства на минизаводах и 
небольших фермерских установках [2]. 

Поэтому целью наших исследований является определение 
перспективных технологий и направлений развития технических средств 
производства биодизеля. 

Результаты. Обсуждение и анализ. На сегодняшний день метиловый 
эфир производится по двум основным технологиям: традиционной и 
сверхкритического состояния метанола. 

Технология с сверхкритичным состоянием метанола характеризуется 
быстротой (биодизель образуется за несколько минут), проходит без наличия 
катализаторов, поэтому конечный продукт не требует дальнейшей очистки. 
Однако она сложная, поскольку требует наличие температуры 240°С и 
давления 80 ат. Поэтому чаще применяется традиционная технология 
получения метилового эфира, основанная на эфиризации жира метанолом с 
использованием щелочных или кислотных катализаторов. Реакция проходит 
при температуре 35-40°С и атмосферном давлении. После прохождения 
реакции метиловый эфир обязательно нужно тщательно очистить от остатков 
метанола и катализатора Время образования биодизеля при традиционной 
технологии зависит от типа реактора [3]. 

В настоящее время для производства метилового эфира по традиционной 
технологии применяются реакторы с механическим и кавитационным 
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перемешиванием. 
Работа кавитационных реакторов основана на эффекте кавитации 

(образовании в жидкости полостей, заполненных газом), возникающей в 
результате местного снижения давления в жидкости, которое может 
происходить либо при увеличении ее скорости (гидродинамическая кавитация), 
либо при прохождении акустической волны большой интенсивности. 
Перемещаясь вместе с потоком в область с более высоким давлением или во 
время полупериода сжатия, кавитационный пузырь лопается, вызывая этим 
появление ударной волны. Кавитационные реакторы бывают 
гидродинамическими, струйными, акустическими и магнитноимпульсными. 

Гидродинамический кавитационный реактор, действуя как насос, 
прокачивает смесь жидкостей через кольцевой зазор между ротором и 
статором, причем благодаря наличию на их поверхностях продольных канавок, 
пересечение прохода то растет, то уменьшается, что вызывает колебания 
давления и, как следствие, возникновение кавитационного эффекта, 
вызывающего интенсивное перемешивание компонентов. Другой тип 
гидродинамичного кавитационного реактора − струйный − представляет забоя 
сопло Вентури, в диффузоре которого в результате увеличения площади 
поперечного сечения наблюдается резкое уменьшение давления, что вызывает 
возникновение кавитации. Акустическая кавитация возникает при излучении в 
жидкость звука с амплитудой звукового давления, превосходящей некоторую 
пороговую величину. Во время полупериодов разрежения появляются 
кавитационные пузырьки на так называемых кавитационных зародышах, 
которыми чаще всего являются газовые включения, содержащиеся в жидкости, 
и на поверхности акустического излучателя. Поэтому кавитационный порог 
повышается по мере снижения содержания газа в жидкости, при увеличении 
гидростатического давления, при охлаждении жидкости и при увеличении 
частоты звука. Магнитноимпульсная кавитация отличается от обычного 
кавитационного процесса действием магнитного поля на микроплазмы 
образования, возникающие при активной кавитации. 

Преимуществом кавитационных реакторов является их высокая 
производительность. Однако при этом может снижаться качество биодизеля, 
поскольку те доли секунды, в течении которых происходит перемешивание 
реагентов, не всегда обеспечивают образование качественного биодизеля. 

Другим типом реактора для производства биодизеля является реактор с 
механическим перемешиванием, который представляет собой цилиндрическую 
емкость, высота которой в 2-2,5 раза превышает диаметр. Для поддержания 
температурного режима в аппарате есть водяная рубашка или теплообменник 
типа "змеевик". Реактор оборудован арматурой и трубопроводами для подачи 
реагентов и удаление продуктов реакции. Степень перемешивания реагентов 
является определяющим фактором, влияющим на качество конечного продукта. 
Для их эффективного перемешивания применяется механическая мешалка, 
форма которой может быть различной. 

Производительность реактора с механическим перемешиванием уступает 
кавитационным реакторам, однако за счет большего времени пребывания 
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реагентов в зоне перемешивания достигается выход более качественного 
биодизеля. 

Заключение и выводы 
1. Известны две технологии изготовления биодизеля: традиционная и 

технология сверхкритического состояния метанола. Традиционная технология 
гораздо проще, однако полученный биодизель обязательно необходимо 
очищать от катализатора и остатков метанола. Технология сверхкритического 
состояния метанола гораздо сложнее, однако, поскольку она проходит без 
наличия катализатора, полученный биодизель достаточно очистить только от 
остатков метанола. На сегодняшний день в большей степени применяется 
традиционная технология производства биодизеля. 

2. Для производства метилового эфира применяются реакторы с 
механическим и кавитационным перемешиванием. Преимуществом 
кавитационных реакторов является их высокая производительность, 
механических − высокое качество производимого биодизеля.  
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INTRODUCTION FLOAT THERAPY IN HOSPITALITY 
ESTABLISHMENTS 

 
Анотація: Проаналізовано сучасний стан санітарно-курортного туризму 

в Україні та його роль у житті людини, зокрема лікувально-оздоровчих 
комплексів. Вивчено перелік лікувально-оздоровчих послуг та тенденції 
подальшого розвитку їх в закладах гостинності. Досліджено світовий ринок 
готельних послуг, зокрема використання камери сенсорної депривації в 
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готелях. Встановлено можливість впровадження флоат-терапії санітарно-
курортними комплексами України, задля розширення лікувально-оздоровчих 
послуг в закладах гостинності.  

Ключові слова: лікувально-оздоровчі комплекси, заклади гостинності 
флоат-терапія, камера сенсорної депривації. 

Abstract: The current state sanitary and health tourism in Ukraine and its role 
in human life, including medical and health facilities. Studied for medical and health 
services and trends in the further development of their hospitality establishments. 
Investigated the world market of hotel services, including the use of sensory 
deprivation chamber in hotels. The possibility of introducing float therapy health-
resort complexes Ukraine, to expand medical and health in hospitality establishment. 

Key words: health   resorts, sanatorium, float therapy, hospitality establishment  
isolation tank. 

Вступ. Санаторно-курортне забезпечення населення є невід’ємною 
частиною декларації і є складовою державної політики. В міжнародному пакті 
про економічні, соціальні і культурні права людини є декларація про охорону 
здоров'я та сприятливе середовище проживання. Україна має різноманітні 
цілющі ресурси, чимало з яких унікальні, зокрема мінеральні води Трускавця, 
Моршину та Миргороду, сонячного узбережжя Чорного і Азовського морів, 
сірководневі термальні джерела Закарпаття та й багато іншого. Природні 
мінеральні ресурси України стали основою для створення різноманітної 
системи санаторно-курортного лікування та профілактичного відпочинку.  

Постановка проблеми. Ринок готельних послуг в Україні розвивається 
динамічно, але не напрям лікувально-оздоровчих, яку переважно  
представляють санаторії та пансіонати. Завантаженість цих закладів переважно 
створює держава, надаючи українцям пільгові путівки, а самі лікувально-
оздоровчі комплекси зосередженні, переважно, в рекреаційних зонах або в 
безпосередній близькості від родовищ мінеральних вод.  

На сьогодні, постає важливе питання визначення сучасних передумов і 
подальших тенденцій розвитку лікувально-оздоровчих комплексів. В Україні, 
завдяки цінним мінеральним родовищам, є можливості створити конкуруючі 
заклади за світовими стандартами, але їх реалізація потребує фінансування і 
державної підтримки в межах вітчизняного законодавства. 

Метою дослідження є аналіз стану лікувально-оздоровчих комплексів 
України, перспективи їх розвитку; визначення перспектив запровадження 
флоат-терапії в закладах гостинності; надання рекомендацій щодо подальшого 
розвитку лікувально-оздоровчих комплексів України. 

Виклад основного матеріалу. За даними державної служби статистики 
України станом на 2015 рік в Україні налічується 11606 санаторно-курортних 
та оздоровчих закладів (табл.) з них 388 складають санаторії, пансіонати та 
профілакторії, а дитячі табори, бази, пансіонати відпочинку- 11218 закладів. В 
порівнянні, за 2014 рік це 438 та 15467. Дані за попередні роки показані в 
таблиці, з урахуванням тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим та частини зони проведення антитерористичної операції. Втім зменшення 
кількості оздоровчих закладів простежується й за минулі роки.  
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Таблиця.  
Статистичні дані розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів в 

Україні 
Рік  Тип закладу гостинності 

Санаторії та 
пансіонати з 
лікуванням, шт 

Санаторії-
профілакто-рії, 
шт 

Будинки і 
пансіонати 
відпочинку, шт 

Бази та інші 
заклади 
відпочинку, шт 

Дитячі зак-лади 
оздо-ровлення 
та відпочинку, 
шт 

2010 510 234 290 1920 17342 
2011 508 224 280 1947 17703 
2012 484 185 286 1925 17744 
2013 477 165 271 1916 18549 
2014 320 118 90 1400 13977 
2015 309 79 76 1399 9743 

 
Ця тенденція є наслідком відсутності сучасної системи управління і 

належного державного фінансування, хоча 40% санаторно-оздоровчих закладів 
і знаходиться в державній власності. При цьому, середній коефіцієнт 
завантаженості санаторно-курортних закладів в середньому по Україні не 
зменшується, а максимальне використання місткості закладів спостерігається в 
санаторних курортах Кирилівка, Моршин та Трускавець.  

Це свідчить про те, що значна частина українців хоче не просто 
відпочивати, а й оздоровлюватись. Звісно, найбільша завантаженість припадає 
на оздоровчі комплекси в областях, де є лікувальні мінеральні родовища, або ті, 
які знаходяться поблизу морів. Постає питання, а як збільшити потік туристів в 
області, які не мають природних лікувальних ресурсів. Проблему можна 
вирішити запровадженням сучасних інноваційних технологій в лікувально-
оздоровчих комплексах. Одна з таких технологій - це флоат-капсула чи камера 
сенсорної депривації. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Флоат-терапія існує вже 
понад 60 років та прискореними темпами набуває популярності закордоном. 
Все частіше зустрічаються готелі, готові надати послуги сенсорної депривації. 
Дослідження впливу на організм людини найбільш детально розкрили  Родерік 
Борі (доктор наук, клінічний психолог в Південному госпіталі Амитивилль, 
Нью-Йорк) та Пітер Сьюдфелд. Вони вивчали застосування  флоат-терапії в 
терапевтичних цілях, потім продовжили використовувати терапію в клінічній 
роботі з пацієнтами (Restricted Environmental Stimulation Therapy, REST) [1].  

Процедура флоатинга проходить в тихій затемненій флоат-капсулі або 
басейні і триває одну годину. Потрапити в капсулу  можна через люк, який 
закривається на час сеансу. У воді, яка має температуру тіла людини, розчинена 
англійська сіль (сульфат магнію). Щільність розчину дозволяє людині лежати 
на поверхні так, щоб його обличчя і живіт перебували вище рівня води. Розчин 
настільки щільний, що перевертатися можна, тільки доклавши певних зусиль. 
Людина може спати або дрімати і не турбуватися про свою безпеку, оскільки 
капсула обладнана селекторним зв'язок.  

Американські вчені Родерік Борі та Пітер Сьюдфелд досліджували 
здатність флоатинга викликати глибокий стан релаксації, а також вплив терапії 
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на організм людини.  
Серед результатів практичного застосування - поліпшення стресового 

стану і зміни неадекватної поведінки у пацієнтів, які страждають від різних 
маній, тривоги, аутизму, синдрому Альцгеймера; зменшення синдромів фобій; 
надзвичайно низький відсоток рецидивів після зміни звичок (куріння, 
зловживання алкоголем і їжею). А також, підвищення опірності стресу, 
поліпшення станів, пов'язаних з головними болями, безсонням і іншими 
психологічними і фізіологічними симптомами; зменшення хронічних 
захворювань, позитивні зміни в м'язовій регуляції серед хворих на 
церебральний параліч. 

За даними вчених Р. Борі та П. Сьюдфелд пацієнтів з гіпертонією флоатинг 
сприяв значному зниженню тиску, у пацієнтів, які страждають безсонням 
періоду очікування сну скоротився. 

Ще одне застосування процедур флоатинга - лікування та розслаблення 
м’язів. На даний момент, багато спортсменів по всьому світу користуються 
камерами сенсорної депривації. Загальний корисний ефект від терапії в спорті 
полягає по-перше в тому, що флоатинг знімає навантаження на втомлені і 
пошкоджені суглоби, м'язи. В результаті, прискорюється кровообіг, що сприяє 
швидкому відновленню. По-друге, розслаблені м'язи швидше відновляться, ніж 
втомлені, напружені і забиті. У дослідженнях доктора Пітера Суедфельда 
(Університет Британскої Колумбії, Ванкувер) регіональні баскетболісти, 
перевірені за день до і через день після одиничного сеансу у флотаріі, в 
змаганні по кидкам показали збільшення середніх показників на 37%, в 
порівнянні з контрольними групами. 

Дослідження терапії відзначали поліпшення моторних навичок після 
сеансів флоатинга у багатьох видах діяльності: баскетбольні кидки, стрільба з 
гвинтівки, боулінг, теніс, гімнастика, метання дротиків. Багато футбольних, 
баскетбольних команд вже використовують терапію, маючи власні флоат-
капсули. Австралійський інститут спорту використовує сеанси флоатингу як 
частину фізіотерапії. 

Висновки. Аналіз світового ринку готельних послуг показав, що камери 
сенсорної депривації в готелях тільки починають набувати популярності, тоді 
як в Україні вони існують як окрема ніша, і в готелях не використовуються. А, 
виходячи з досліджень Р. Борі та П. Сьюдфелд, ми бачимо, що найкращий 
ефект спостерігається при  проходженні терапії декількома сеансами за 
невеликий проміжок часу (до 2-х, 3-х тижнів), а в поєднанні з готелями чи з 
лікувально-оздоровчими комплексами це є дуже вдалим за рахунок того, що 
SPA-салони, які надають послуги флоат-терапії, продають одноразові чи 
багаторазові абонементи, але з відкритою датою відвідування, що не завжди 
допомагає отримати відчутний результат від флоат-терапії. 

Симбіоз лікувально-оздоровчих комплексів та флоатингу є дуже 
перспективним, тому що терапія відбувається сеансами. Також, треба брати до 
уваги те, що оздоровчі комплекси зазвичай розташовані за містом, а ціль флоат 
терапії - розслаблення, тому, загальна картина спокою може дати гарні 
результати.   
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Флоат-терапія як послуга в готелі є дуже привабливою, тому що результат 
котрий людина отримує при використанні терапії - це спокій, який в свою чергу 
врівноважує внутрішній стан людини та поліпшує самопочуття. Флоатінг має 
значний потенціал для вирішення проблем зі здоров'ям, заснований, головним 
чином, на глибокому розслабленні, як одному зі складових лікування. Його 
розслаблюючі ефекти більш глибокі, ніж у інших відомих методів, і можуть 
бути легко досягнуті. 
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Анотація. Розглянуто питання застосування акустичного навантаження 

при дослідженні технічного стану оболонкових тонкостінних конструкцій 
деталей обладнання з переробки сільськогосподарської сировини за допомогою 
комп’ютерної голографії. Встановлено режими акустичного навантаження 
при реалізації комп’ютерної голографії. Застосування акустичного 
навантаження запропоновано вперше, так як такий вид дозволяє отримати 
ти надмалі переміщення і відповідно мікродеформації. Отримані результати 
мікродеформування служать базовою інформацією для визначення параметрів 
технічного стану і прогнозування залишкового ресурсу та допустимі і граничні 
параметри конструкцій.  

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 97 



 Том 2. Выпуск 3 (44)                                                                                                                       Технические науки 

Ключові слова: технічний стан, оболонкові конструкції, навантаження, 
акустика, голографія, лазер, генератор, частота, ультразвук, дефекти, 
пошкодження. 

Abstract. The question of the use of acoustic pressure in the study of the 
technical state of shell structures thin parts of the equipment for processing 
agricultural raw materials using computer holography. Set to acoustic loading in the 
implementation of computer holography. The use of acoustic pressure prompted the 
first time since this kind of lets you move and ultra micro deformations respectively. 
The results are micro deformations basic information to determine the parameters of 
technical condition and forecasting residual resource and allowable limits and 
options structures. 

Keywords: technical condition, cover design, load, acoustics, holography, laser 
generator, frequency, ultrasound, defects, damages. 

Вступ. У сучасних дослідженнях було складено вирішення важливої 
проблеми – дослідити процес і пов’язану із ними появу полів 
мікродеформування на поверхні виробу без його руйнування. У цьому випадку 
створювалися умови допустимого навантаження і відповідно – допустимого 
технічного стану виробу, коли натуральний взірець або реальну деталь не 
руйнували, а запис голограми проводили в момент появи і розвитку 
мікродеформацій.  

В зв’язку із цим, досить важко застосувати якійсь один універсальний 
метод однозначно прийнятий, як аксіома, для виявлення в них прихованих 
дефектів та пошкоджень, тобто визначення їх технічного стану в оболонкових 
конструкціях. Особливо значні труднощі виникають при дефектeктування 
складної просторової конфігурації деталей кормовиробництва та переробки 
сільськогосподарської продукції. Проведені численні дослідження показали, що 
кращі результати при визначенні технічного стану таких деталей (баки, 
резервуари, запарники, ємності, картери та піддони) дають оптичні методи 
дефектування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як показав аналіз результатів 
досліджень проведених вченими [1, 3. 5]  та іншими, величини допустимих 
значень технічного стану, характеристики металів, наявність прихованих 
дефектів і пошкоджень визначаються з одного боку конструктивними 
параметрами, а з іншого – їх фізико-механічними властивостями. Деталі 
відрізняються порівняно невеликими значеннями розсіювання величин, які 
відповідають величинам та видам навантажень, мікродеформування, 
подовженості навантаження і можуть бути представлені в досить вузькому 
інтервалі розсіювання при допустимому стані робочих поверхонь [6].  

Мета досліджень. Метою досліджень було технічного стану оболонкових 
тонкостінних конструкцій голографією при акустичному навантаженні 
сільськогосподарських машин за допомогою комп’ютерної голографії.  

Методика та результати дослідження. Експериментальні дослідження 
проведені при фіксованій амплітуді коливань без руйнування об’єктів вивчення 
з подвійною експозицією за допомогою лазерних технологій. Одним із 
найбільш сучасним виявом яких є голографія. Акустичне збудження 
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передавали від акустичного генератора частотами для стальних деталей в 
діапазоні – 1200 – 1600 Гц, для поліетиленових – 400 – 800 Гц. Для проведення 
досліджень, з метою виявлення дефектів достатньо було задати п’ять рівнів 
зміни частоти акустичного збудження. В першому випадку: 1200,  1300, 1400, 
1500 і 1600 Гц, в другому випадку: 400, 500, 600, 700 і 800 Гц. При кожній зміні 
частоти проводили фіксування голограми. 

Акустичне навантаження передавали через пружний елемент від 
гучномовця до деталі, які жорстко фіксували за допомогою клею на обох 
елементах. Частоту змінювали за допомогою генератора частот "Simens 450".  

Практично всі просторові деталі кормовиробництва та перероблюючої 
промисловості виготовляють тонкостінними із легованих або вуглецевих 
сталей, близько 67–79%. Частина із них до 20% виготовляють також 
тонкостінними із пластикових та армованих матеріалів. Товщина стінок перших 
не перевищує 0,6–0,8 мм, а других –1,6–2,5 мм. Застосування традиційних видів 
навантаження таких як механічне та термічне не дає можливості застосування 
комп’ютерної голографії (неможливо створити фіксовану позицію деталі) [2, 5] 

Дослідження для виявлення прихованих дефектів і впливу основних різних 
за своєю природою видів навантажень на зміну поверхневого стану деталей 
проводили на спеціально створених установках, які забезпечують необхідні 
параметри взаємодії (тип навантаження, вид інтерференційних полів, їх 
розміщення, конфігурацію). Роботи проводились в комплексному поєднанні 
двох видів оптичної інтерферометрії. Образ деформованого тіла, 
представленого у вигляді кольорових інтерференційних полів, фіксують в 
пам’яті комп’ютера. В основу принципу роботи кожного із видів голографії 
покладено метод подвійної експозиції, коли тіло спостерігають до і після 
прикладеного навантаження. Дефект або пошкодження деталі проявляються в 
місцевому аномальному розміщенні інтерференційних ліній, які б мали в 
загальному виді – упоряджену структуру. У випадку комп’ютерної голографії – 
це кольорові смуги (кожному кольору відповідає певна величина деформації). 

 Виявити такі характеристики можливо тільки завдяки голографічним 
методом неруйнівного контролю. Як недолік, приведених вище методів, слід 
відмітити, що досліди проводяться у чітко фіксовані дискретні моменти часу. 
Це не дає можливості досліджувати інтегральну картину зміни поля 
мікродеформування поверхні виробу в часі при зміні величини або характеру 
навантаження. Процес проходить керовано відповідно встановленим факторам: 
вид навантаження, його величина, ділянка прикладання, сумісна дія та інше. 

Слід відмітити, що потенційні можливості практичного застосування 
голографічних методів як в промисловості, так в сільськогосподарському 
машинобудуванні, полягають в спростуванні вищезазначених  проблем 
існуючих способів неруйнівного контролю. Складна форма таких деталей 
зумовила проведення значної кількості пошукових робіт при визначенні 
можливостей різного роду навантаження. Було встановлено, що задовільні 
результати можливо отримати, застосовуючи тільки акустичне навантаження. 

Застосовуємість голографічної інтерферометрії для дослідження заданої 
конструкції тонкостінних деталей в основному зв’язана із методом 
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навантаження. Необхідно навантажити конструкцію таким чином, щоби 
можливо було виділити на голограмі за переміщенням або деформацією 
поверхні ділянку виробу відмінну від аномальної (із дефектом). Застосування 
акустичних методів навантаження є досить перспективним при реалізації 
комп’ютерної голографії, яка дозволяє спостерігати за об’єктом дослідження в 
реальному часі і фіксувати деформаційний стан деталі  у вибраний і фіксований 
проміжок часу [1, 2, 4]. Такий підхід дозволяє інтегрально оцінювати технічний 
стан виробу на протязі всього періоду його існування, чим забезпечується 
забезпечення його рівня надійності. 

Комп’ютерна голографія при збудженні в тілі деталі звукових та 
ультразвукових коливань забезпечує ефективне виявлення в тонкостінних 
конструкціях різнорідних дефектів. Це пов’язане із тим, що на таких ділянках 
коливання збуджують аномальне переміщення поверхонь, забезпечуючи тим 
самим різні зміни в інтерференційних картинах. Важливою перевагою такого 
методу є можливість застосування набагато менших частот, чим при 
ультразвуковому контролі. В проведених дослідження застосовували 
збудження із частотами 1 кГц і менше, тоді як для звичайного ультразвукового  
неруйнівного контролю в мегагерцевому діапазоні частот. Значно зменшується 
вплив розсіювання сигналу в матеріалі, його ослаблення, нерівностей 
поверхонь і складності конфігурації, геометричних форм і тим самим 
збільшується імовірність виявлення дефектів. Крім того, при роботі на низьких 
частотах контролю підлягає значно більша площа, що полегшує роботу і 
знижує її вартість. 

Результати голографування дали змогу при акустичному навантаженні 
визначати не тільки форму і розміри дефекту, а також глибину його залягання, 
що може бути корисним при удосконаленні або створенні нових технологічних 
процесів.  

Висновки. Таким чином, комп’ютерна голографія дозволяє досліджувати 
технічний стан тонкостінних виробів, знаходячи нещільності, пори, свищі, 
включення інорідних матеріалів при застосуванні акустичного збудження та 
навантаження. Встановлено, що для тонкостінних деталей найкращим видом 
навантаження є акустичне при частоті середньої полоси збудження. 
Високочастотне навантаження в полосі ультразвукового збудження практично 
не дозволяє створити комп’ютерні голограми і адекватно оцінити технічний 
стан деталей сільськогосподарських машин та обладнання з переробки 
сільськогосподарської сировини.  
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Аннотация. Исследованная пищевая и биологическая ценность семян льна 
для использования их в технологиях приготовления мясных полуфабрикатов.  
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Abstract. The chemical composition and biological value of flax seed for use in 
the preparation of meat products technology. 
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Введение. Питание - один из наиболее важных факторов, определяющих 
здоровье человека. Пищевой рацион с использованием продуктов, максимально 
сбалансированных по основным нутриентам в соответствии с 
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физиологическими потребностями, условиями проживания и работы - одно из 
важнейших условий нормального роста и развития человека. 

Современные тенденции формирования здорового рациона питания 
диктуют необходимость создания новых продуктов с повышенной 
биологической и физиологической ценностью. Важною роль в данном случае 
играет возможность использования сырья, произрастающего в 
непосредственной близости от мест его переработки. Это позволяет заметно 
сократить затраты на транспортировку и хранение сырья, расширить 
ассортимент выпускаемых продуктов питания [1,2]. 

Улучшение питания населения возможно за счет использования в 
рецептуре пищевых продуктов натурального растительного сырья, 
традиционно возделываемого и выращиваемого в стране и обладающего 
высокой биологической ценностью. Одним из таких традиционных видов 
растительного продукта является семена льна. 

Анализ литературы. Лён - «Linum Usitatissimum» (с лат. - «наиболее 
полезный») -культурное растение, возделываемое человеком с древних времен. 
Однако, в последние годы, семена льна используются, в основном, только для 
производства льняного масла [3].  

Реализация политики, направленной на обеспечение здорового питания 
населения страны, привлекла внимание ученых к семенам льна как источнику  
биологически активных веществ. В то же время, сведения о комплексном 
исследовании потребительских свойств и безопасности семян льна как 
пищевого продукта, их изменениях при хранении и переработке в литературе 
практически отсутствуют[8]. 

Потому актуальным является изучение функционально-технологических 
свойств и сохраняемости семян льна, выращенного в Украине, изыскание 
оптимальных способов его переработки и использования в производстве 
пищевых продуктов. 

Состав и влияние семян льна и продуктов их пререработки на организм 
человека изучаются учеными многих стран. Результатом стали рекомендации 
на уровне Министерств здравоохранения (например, Канады и США) об 
обязательном ежедневном употреблении семян льна в пищу. В Канаде льняные 
семена даже рассматриваются как отдельный вид продуктов питания, а не как 
пищевая добавка [10]. 

Анализ данных, опубликованных в отечественной и иностранной 
литературе, показывает, что исследованию химического состава семян льна 
уделяется большое внимание. [10,11] 

По данным авторов этих, работ составляющими пищевой ценности семян 
льна являются жиры, протеины, витамины, минеральные вещества, пентозаны и 
пищевые волокна. Каждый из этих компонентов может вносить неоценимый 
вклад в пищевой рацион человека. Льняные семена, содержат (в среднем)%: 
масла - до 35 %, белковых веществ - 23 %, безазотистых веществ - 22 %, 
целлюлозы - 9 %, золы -3-4% [9,11]. 

Целью работы было изучение химического и аминокислотного состава 
семян льна для оценки вожможности их использования в технологиях 
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приготовления мясных полуфабрикатов. 
Методы исследований. Свойства цельных и переработаных семян 

оценивались по органолептическим, физическим, химическим и 
биохимическим показателям. Для проведения испытаний были отобраны пробы 
в соответствии с  ГОСТ 10852 [3]. 

Органолептические и химические исследования семян проводились в 
лаборатории кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов 
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, 
биохимические исследования проводили в Украинской лаборатории качества и 
безопасности продукции АПК. 

Массовую долю влаги в продукте определяли методом высушивания 
навески до постоянной массы при температуре 100-105°С по ГОСТ 10856 [4]. 
Содержание жира определяли путем многократной экстракции на аппарате 
Сокслета по ГОСТ 10857 [5].Массовую долю белка определяли с 
использованием прибора «Кель-Фосс-Автоматик», который позволяет 
осуществить базовую методику Къельдаля в автоматическом режиме 
.Аминокислотный состав белков исследуемых образцов изучали на 
аминокислотном анализаторе «Hitachi» CLA-5. Зольность определяли методом 
сухого озоления в муфельной печи при температуре 500-550ºС. 

Результаты исследований. Пищевая ценность растительного сырья во 
многом зависит от места и климатических условий выращивания. Нами была 
исследована пищевая и биологическая ценность семян льна, произрастающего в 
центральных областях Украины. 

Полученные в результате анализов данные показали, что семя льна 
отличаются повышенным содержанием белков и жира, суммарное количество  
которых составляет 66-68% от общей массы (табл.1). 

Таблица 1.  
Химический состав семян льна, % 

Показатели Характеристика образцов семени льна  

Влажность 9,26 ±0,08 
Жир 36,55 ± 0,09 
Белок 30,65  ± 0,22 
Сахара 4,43  ± 0,11 
Пентозаны 7,80  ± 0,15 
Целлюлоза 13,30  ± 0,22 
Зола 4,18  ± 0,32 

 
Пищевая ценность продуктов питания определяется не только 

количественным содержанием в них белковых веществ, но и качественным 
соотношением содержащихся в них аминокислот. Исследования показали, что 
белки семян льна содержат 16 аминокислот, в том числе 7 незаменимых (табл. 
2). Доля незаменимых аминокислот в их общей сумме составляет 34-35%. 
Преобладающими являются лизин, лейцин, изолейцин и фенилаланин. К 
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категории лимитирующих относится метионин. 
Таблица 2. 

 Аминокислотный состав семян льна 
Аминокислоты 

 
Содержание аминокислот, % 

от сухой массы к общей сумме 
Аспарагин 1,45 4,71 

Треонин 0,92 3,00 

Серии 1,07 3,49 

Глутамин 6,07 19,79 

Пролин 1,84 6,06 

Глицин 2,34 7,63 

Алании 1,62 5,28 

Валин 2,35 7,67 

Метионин 0,44 1,44 

Изолейцин 1,99 6,49 

Лейцин 1,70 5,55 

Тирозин 1,05 3,43 

Фенилаланин 1,62 5,28 

Гистидин 0,87 2,84 

Лизин 1,40 4,56 

Аргинин 3,92 12,78 

Всего: 30,65 100 

в т.ч. незаменимые 10,42 33,99 

 
Для определения биологической ценности был рассчитан 

аминокислотный скор по аминокислотной шкале, рекомендованной комитетом 
FAO/WHO, как отношение содержания каждой незаменимой кислоты в 1 г 
исследуемого белка к содержанию этой же аминокислоты в 1 г «идеального 
белка», выраженное в процентах (табл. 3). 

Как показали результаты, белок семян льна не является полноценным. 
Скоры лейцина, лизина и треонина составляют 68-83% от «идеального» 
содержания в белке, а скор метионина+цистина ниже 50% от требуемого по 
эталону. В то же время содержание валина и изолейцина в белке семян льна в 
1,6-1,8 раза превышает рекомендуемый уровень. Полученные результаты 
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вполне согласуются с литературными данными по содержанию аминокислот в 
бобовых и злаковых культурах [6]. 

Таблица 3.  
Биологическая ценность белков семени льна 

Незаменимые 
аминокислоты 

Предлагаемый 
уровень 

по шкале 
FAO/WHO, 
мг/1 г белка 

Содержание в 
семенах льна, мг/1 

г белка 

Скор аминокислот 
по отношению к 

шкале FAO/WHO,  

Изолейцин 40 64,9 162 

Лейцин 70 55,5 78 

Лизин 55 45,6 80 

Метионин + 
цистин 

35 14,4 41 

Фенилаланин + 
тирозин 

60 87,1 145 

Треонин 40 30,0 68 

Триптофан 10 - - 

Валин 50 76,7 153 

 
Белки семян льна по аминокислотному составу отличаются от белков 

других растительных добавок, в которых лимитирующими являются лизин, 
треонин и метионин [2].  

Выводы. Изучены пищевая и биологическая ценность семян льна, 
выращиваемого в Центральном регионе Украины. Установлено, что, семена 
льна обладают высокой пищевой ценностью, которая обусловленной, в первую 
очередь, повышеным содержанием белка и жира, сумарное количество которых 
составляет 66-68%,и незаменимых аминокислот - лизина, лейцина, изолейцина, 
фенилаланина, которые вполне могут дополнять их содержание в рецептурах 
мясных продуктов. 
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