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ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ 
ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 

INFORMATION TECHNOLOGIES APPLICATION FOR DIAGNOSTIC OF THE CABLE LINES 
INSULATION STATE 

DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-017 
Введение 
Диэлектрические материалы, применяемые для создания изоляции 

кабельных линий, достаточно уязвимы к различным внешним и внутренним 
факторам, воздействующим на нее в течение всего срока работы. Одним из 
наиболее важных факторов, оказывающих сложное по своему характеру и 
интенсивное воздействие на электроизоляционные материалы, является 
температура. Когда температура изоляции возрастает, то химические реакции, 
происходящие между материалом изоляции, его внутренними включениями, 
окружающей средой, влагой, ускоряются. Это неотвратимо снижает 
электрофизические свойства изоляции, что может привести в итоге к пробою 
изоляционного промежутка или механическому разрушению изоляции.  

Математическая модель процессов, в том числе и процессов нагрева и 
старения изоляции, представляет собой совокупность различных 
математических элементов, включая числа, переменные, векторы, множества, а 
также соответствующие соотношения между ними, которые с требуемой для 
проведения исследования точностью описывают свойства и поведение 
изучаемого объекта. Создание адекватной математической модели 
представляет собой синтез ее из типовых элементов тех научных дисциплин, 
которые применяются для исследования рассматриваемого объекта.  

 
1.1. Модель нагрева изоляции кабельных линий  
Для исследования теплового процесса в изоляции, имеющего случайный 

характер, проанализируем влияние различных факторов нагрева, прежде всего, 
токов высших гармонических составляющих. Появление токов высших 
гармоник обусловлено подключением к электрической сети электроприемников 
(ЭП) с нелинейной вольтамперной характеристикой, а также наличием высших 
гармоник питающего напряжения в узлах подключения линейной нагрузки. 
Немалая часть ЭП низковольтной сети, в том числе и нелинейные, 
представляют собой однофазную нагрузку, а питающая электрическая сеть 
выполняется трехфазной с нулевым проводом.  

Поэтому в нулевом проводе такой электрической сети будут протекать 
токи всех высших гармоник нулевой последовательности, среди которых токи 
третьей гармоники не имеют фазового сдвига и суммируются в нулевом 
проводнике, а также токи прямой и обратной последовательностей, вызванные 
неравномерной загрузкой фазных проводников при подключении к ним 
однофазных нелинейных ЭП [1].  

Вследствие этого, помимо тепла, пропорционального значению потерь 
активной мощности в токоведущих жилах и выделяемого в случае протекания 
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по кабелю тока основной частоты, происходит также выделение тепла, 
обусловленного потерями от токов высших гармонических составляющих в 
фазных проводниках, и тепла от протекания тока по нулевому проводу, 
который возникает из-за токов высших гармоник нулевой последовательности.  

В случае переменного тока имеются потери, как в жиле, где протекает ток, 
так в изоляции и в защитных металлических оболочках кабеля. 
Дополнительные потери в жилах кабеля при переменном токе возникают из-за 
поверхностного эффекта. В кабелях с большим количеством жил наблюдается 
дополнительное увеличение сопротивления жил в сравнении с сопротивлением 
постоянному току из-за эффекта близости, обусловленного влиянием жил друг 
на друга.  

Электрическое сопротивление жилы на единицу длины кабеля при 
переменном токе определяется по формуле, учитывающей поверхностный 
эффект и эффект близости [2]:  

( ),1 бПЖЖ ууRR ++⋅= −≈     (1) 
где yп – коэффициент, который учитывает поверхностный эффект; yб – 
коэффициент, который учитывает эффект близости, Rж- – значение 
сопротивления жилы при протекании постоянного тока. 

 
Величину электрического сопротивления жилы на единицу длины кабеля 

при протекании по ней постоянного тока определим согласно формуле [3] в 
Омах: 

( ) ( )( ),2011
20

200 −+⋅
⋅⋅+

=− Ж
Ж

Ж T
S

lkR αρ
   (3) 

где ρ20 – значение удельного электрического сопротивления материала жилы 
при 20°С, l – величина длины жилы; Sж – сечение жилы, мм2; α20 – 
температурный коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления 
материала жилы; Tж – максимальное значение рабочей температуры жилы 
кабеля; k0 – коэффициент скрутки, который учитывает длину проволок, из 
которых скручена многопроволочная жила (принимает значение от 0,03–0,05). 

 
Коэффициент, учитывающий поверхностный эффект, находится как [3]: 

,
8,0192 4
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П x

xy
+

=      (4) 

где ,108 72
П

Ж
П k

R
fx ⋅⋅

⋅⋅
= −

−

π
 f – частота переменного тока, kп – коэффициент, 

который зависит от конструкции токопроводящей жилы и определяется 
согласно [3].  

 
Определим значение активного сопротивления жилы кабеля токам на n-ой 

гармонике (Rn) при n ≥3 согласно следующей формуле [3]: 
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( ),532,0187,0 nRR Жn ⋅+⋅= ≈     (5) 
где Rж≈ – величина сопротивления жилы токам на основной частоте, n – номер 
гармоники.  

 
Значение выделяемого тепла, возникающего при протекании 

несинусоидальных токов по фазным жилам определяется согласно формуле:  

,
40
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2
1

2
1 ∑

=

⋅+⋅=∑
n

nn
фазн RIRIP     (6) 

где I1 In – токи основной частоты и высшей гармоники, R1 и Rn – значения 
активных сопротивлений на основной частоте и высших гармониках тока.  

 
Найдем суммарные потери активной мощности в жиле каждой фазы  

( фазнP∑ ) как сумму потерь на основной частоте и на высших гармониках:  
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где n – номер гармоники.   
 
Для расчета величины потерь активной мощности на высших гармониках 

учитывают гармоники от 2 до 40 согласно ГОСТ 32144-2013. Будем задавать 
ток на высших гармониках в процентах относительно значения тока основной 
частоты и обозначим данный коэффициент KIn. 

Выразим составляющие формулы (7), используя коэффициент KIn и 
значение Rn согласно [3] и получим в итоге: 

( ) ( ).532,0187,01
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2
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2
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  (8) 

 
Сделаем необходимые преобразования и  представим выражение (8) в 

виде: 

( ) ,1
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2
1

2
1 
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n

   (9) 

где .532,0187,0 nAn ⋅+=  
 
Примем допущение, что нагрузка симметрична, а спектр гармоник в 

каждой из жил одинаков. При таких условиях по нулевому проводнику будут 
протекать токи высших гармонических составляющих, имеющие порядок (n = 
6k – 3). Следует отметить, что величина этих токов в нулевом проводе будет в 3 
раза выше по сравнению со значениями токов аналогичных высших 
гармонических составляющих в фазных жилах.  

Эти токи служат причиной потерь активной мощности в нулевом проводе, 
равных:  
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где нул
nR  – значение активного сопротивления нулевой жилы на высших 

гармониках тока.  
 
Принимая во внимание выше принятые обозначения, формула (10) примет 

вид следующий вид: 
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где нулR1  – значение активного сопротивления нулевой жилы на основной 
частоте.  

 
Определим суммарные потери активной мощности в нулевой и фазных 

жилах рассматриваемого кабеля по формуле:  
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Формула (12) содержит Kдоп, т.е. коэффициент, учитывающий 
дополнительные потери активной мощности вследствие протекания токов 
высших гармонических составляющих. Значение данного коэффициента 
больше единицы, т.е. потери в случае протекания несинусоидального тока 
больше, чем при протекании только тока основной частоты.  

Для упрощения определения температуры изоляции жил кабеля приведем 
тепловую задачу к электрической и выполним последующий расчет 
температуры на основе электрической схемы. Представим закон, который 
описывает процесс передачи теплоты от нагретого тела в окружающую среду 
(«тепловой закон Ома») [2]:  

                                                    ,SPT ⋅=∆                    (13) 
где ΔT – разность температур между точками изотермических поверхностей 
кабеля и окружающей среды, K; P – величина теплового потока, проходящего 
через изотермические поверхности, Вт; S – значение теплового сопротивления 
элемента конструкции кабеля и окружающей среды, К/Вт. 
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В стандарте [4] приведен расчет тепловых сопротивлений для кабелей 
различных конструкций. Однако он не учитывает возможность протеканий 
значительных токов по нулевому проводнику. Применим аналитический метод 
для определения поправочного коэффициента, основанный на понятии 
эквивалентного тока, что является приведением четырех источников тепла (3 
фазных жилы и ноль) к трем фазным жилам [5].  

Значение теплового сопротивления между жилой и оболочкой (S1) для 
трехжильных кабелей с секторными жилами и поясной изоляцией находим по 
формуле: 
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где ρT – значение удельного теплового сопротивления изоляции, К·м/Вт; da – 
диаметр жилы кабеля, мм; r1 – радиус окружности, описанной вокруг жил 
кабеля, мм; dX – диаметр круглой жилы с такой же площадью поперечного 
сечения и степенью уплотнения, что и многопроволочная жила, мм; t – толщина 
изоляции между жилой и оболочкой кабеля, мм. 

 
Тепловое сопротивление между оболочкой и броней кабеля: 
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где t2 – толщина подушки под броней, мм; DS – величина наружного диаметра 
оболочки, мм.  

 
Тепловое сопротивление наружного защитного покрытия кабеля:  
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где t3 – толщина защитного покрытия, мм; aD '  – наружный диаметр брони (для 
небронированных кабелей принимают наружный диаметр элемента, который 
расположен обычно непосредственно под броней, т.е. наружной оболочки, 
экран или подушки), мм. 

 
Для расчета теплового сопротивления окружающей среды в случае  

изолированного кабеля, проложенного в земле применяем:  
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где L – расстояние от поверхности земли до центральной оси кабеля, мм; De – 
наружный диаметр рассматриваемого кабеля, мм.  

 
Составим тепловую схему замещения, на основании которой будем 

производить расчет для четырехжильного кабеля (рисунок 1). 
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Рис. 1. Тепловая схема четырехжильного кабеля 

 
Для случая трехжильного кабеля с нулевым проводом, в качестве которого 

используется оболочка кабеля, в тепловую схему не понадобится вносить 
значительные изменения (рисунок 2). Для этой цели добавим в точке 2 
составляющую потерь активной мощности в оболочке кабеля.  

 
Рис. 2. Тепловая схема трехжильного кабеля 

 
Данный метод расчета температуры нагрева элементов кабеля не позволяет 

учитывать действие дополнительных фактор нагрева, например, количества 
кабелей, одновременно проложенных в одной траншее. Правила устройства 
электроустановок предписывают размещать в одной траншее не больше шести 
кабелей и вводят дополнительный коэффициент снижения допустимой токовой 
нагрузки на кабели в зависимости от числа кабелей и расстояния между ними 
[6].  

Исходя из этого, при совместной прокладке кабелей ток It, при котором 
произойдет нагрев до допустимого значения температуры, может определяться 
по следующей формуле: 

It = Kн∙Iдл.доп ,      (18)  
где Kн – коэффициент снижения длительной токовой нагрузки при совместной 
прокладке нескольких кабелей в одной траншее; Iдл.доп – длительно допустимое 
значение тока для рассматриваемой кабельной линии при нахождении только 
одного кабеля в траншее. 

Исходя из этого, выполним преобразование формулы (12) к следующему 
виду: 

.)(3 1
2

1 допн KRIKP ⋅⋅⋅⋅=Σ     (19)  
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Полученная формула обеспечивает определение потерь в элементах 
кабельных линий с учетом влияния кабелей, совместно проложенных в одной 
траншее.  

Но основе этого определим температуру изоляции жилы для 
четырехжильного кабеля по формуле: 

( ) ,3 .432
'

1
'

срокрЖЖЖ SSSPSP ττ +++⋅+⋅=    (20) 
Используем экспоненциальное уравнение Аррениуса для определения 

снижения срока службы изоляции (Vнс) из-за теплового старения. Данное 
уравнение позволяет определить величину снижения нормативного срока 
службы изоляции (Vном) в случае достижения определенного значения энергии 
активации, зависящей от температуры и рассчитываемой по:  

,11exp 

















−−⋅=

нсном
aномнс KVV

θθ     (21) 

где θном – значение температуры изоляции для номинального режима работы 
кабеля, К; θнс – значение температуры изоляции в случае наличия высших 
гармонических составляющих тока, К; Ka – коэффициент, пропорциональный 
энергии активации, K.  

 
Найдем коэффициент, пропорциональный энергии активации согласно 

формуле:  

,
R
E

K a
a =       (22) 

 
где Ea – энергия активации, Дж/моль; R=8,314 Дж/(К·моль) – универсальная 
газовая постоянная. 

 
Для диапазона рабочих температур выражение (21) с достаточной 

степенью точности следует аппроксимировать с помощью более простого 
уравнения Монтсингера:  

,τβ ∆⋅−⋅= eVV номнс     (23) 
где ..допдлитθθτ −=∆ – величина дополнительного нагрева изоляции кабеля, 

τ
β

∆
=

2ln  – коэффициент старения изоляции кабеля (повышение температуры, 

которое вызывает уменьшение срока службы изоляции при термическом 
старении в 2 раза).  

 
Максимальная температура изоляции силовых кабелей с учетом 

воздействия токов высших гармонических составляющих может быть 
определена по составленным тепловым схемам замещения и согласно расчету 
максимальной температуры жилы по выражению (20). Для применения этого 
метода требуется информация о конструктивных особенностях 
рассматриваемого кабеля. Также необходимо знать реальные значения 
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теплопроводностей всех конструктивных элементов, а это при условии 
долговременного использования кабелей оказывается достаточно трудоемким.  

Если же нет информации для применения тепловых схем замещения, то 
следует принять при загрузке кабеля в номинальном режиме работы и 
отсутствии высших гармонических составляющих величину наиболее нагретой 
точки равной длительно допустимой температуре. Далее в номинальном 
режиме загрузки кабеля и произвольном несинусоидальном режиме согласно 
формуле (20) запишем следующую систему уравнений:  

( )( )
( )( )





++⋅+⋅=∆

++⋅+⋅=∆

,3

,3

4321
'

4321

SSSSP

SSSSP

ЖЖ

ном
Ж

ном
Ж

τ

τ
   (24) 

где ном
Жτ∆  и Жτ∆  – значения превышений температур жилы кабеля в разных 

режимах над температурой окружающей среды.  
 
Если произвести деление уравнения 1 на уравнение 2, то получится 

отношение превышения температур жилы кабеля в номинальном и 
несинусоидальном режимах, на основе такого действия можно определить 
температуру жилы в произвольном несинусоидальном режиме:  

..

'
2
, средыокр

ном
Жном

Ж

Ж
IзЖ P

Pk τττ +∆⋅⋅=    (25) 

В первой составляющей формулы (25) ном
Жτ∆  определяет превышение 

температуры изоляции жилы для номинального режима, а произведение 

ном
Ж

Ж
Iз P

Pk
'

2
, ⋅  является повышающим коэффициентом, учитывающим, насколько 

температура превышает номинальную при наличии высших гармонических 
составляющих в токе. С помощью такой формулы можно рассчитывать 
температуру жилы кабельной линии, а далее, применяя выражения (21 - 25) 
следует определить срок службы изоляции. 

 
1.2. Нечеткая система оценки состояния изоляции  
Но при реальной эксплуатации на состояние кабельных линий, 

проложенных в кабельных траншеях или в земле, воздействует кроме 
температуры изоляции множество других факторов. В итоге действия  этих 
факторов усиливаются необратимые изменения свойств изоляции, 
обеспечивающие ускорение её старения и пробой изоляции [7]. 

Данные факторы можно разделить на следующие группы.  
Первая группа факторов связана с применяемыми проектными решениями, 

включая глубину и траекторию прокладки линий, их пересечение с 
существующими подземными коммуникациями и дорожной сетью. Эти 
факторы на протяжении срока службы рассматриваемой кабельной линии 
изменяются достаточно редко [8, 9]. Анализ источников данных из [8, 9] 
показывает, что такие факторы как глубина и траектории прокладки кабелей 
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могут существенно влиять на срок службы её изоляции. Это объясняется том, 
что на протяжении года регулярно возникают подвижки грунта, которые 
неизбежно приводят к появлению механических воздействий на кабели в 
траншеях во время весенне-осенних процессов оттаивания и замерзания грунта.  

Эти механические воздействия на кабели будут наиболее опасными при 
поворотах трассы кабельной линии. В этом случае кроме сил, которые 
возникают на изгибе кабеля и работают на сжатие или растяжение, происходит 
дополнительно его кручение.  

Вторая группа факторов, связана с процессами нагрева токами в 
нормальном режиме работы и токами КЗ, вероятностью повреждений при  
проведении различных работ в районе прокладки линии. Нагрев изоляции  
токами в нормальном режиме определяется по выше приведенным формулам. 
Воздействие токов КЗ на изоляцию кабелей большей частью является 
неопределенной величиной, так как значение тока КЗ определяется местом его 
возникновения, которое предсказать заранее невозможно.  

Также следует учитывать, что на процесс старения влияет расположение 
кабелей в схеме электроснабжения. Известно, что по значениям среднего 
времени наработки изоляции кабелей до пробоя на головных кабельных линиях 
оно меньше (примерно 186 месяцев), чем для остальных линий (примерно 200 
месяцев) [8, 9], что объясняется более частым и более интенсивным 
термическим воздействием токов КЗ.  

Третья группа – параметры, зависящие от персонала электрических сетей. 
Эти факторы отражают квалификацию персонала, работающего с 
рассматриваемыми линиями на всех этапах. В общем случае выполнение  этих 
работ может производиться различными работниками, поэтому при 
составлении модели, отражающей действие этих факторов, целесообразно 
рассматривать упомянутые факторы по отдельности. 

Плохо формализуемый и неструктурированный характер задачи оценки 
состояния изоляции кабельных линий, который связан с неполнотой и 
неоднозначностью применяемых исходных данных, обусловлен сложностью 
определения взаимных связей между параметрами оборудования и 
проявлениями дефекта, необходимостью использования экспертных знаний для 
повышения достоверности результата при оценке состояния изоляции 
ограничивает возможность применения методов, рассчитанных на обработку 
количественной информации.  

Проблемы такого рода могут легко преодолеваться на основе применения 
математического аппарата нечетких систем или нечеткой логики. В настоящее 
время он является одним из наиболее перспективных подходов при 
исследованиях сложных организационно-технических систем.  

Использование нечеткой логики при оценке технического состояния 
изоляции обусловлено большим объемом входной информации, 
необходимостью применять помимо количественных и качественные исходные 
данные, учитывая при этом неопределенность и неполноту информации. 
Математический аппарат нечеткой логики также позволяет адекватно 
формализовать знания экспертов, которые в свою очередь могут быть 
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субъективными или неполными [10].  
По известной теореме о нечеткой аппроксимации любая математическая 

модель может быть аппроксимирована системой, которая основана на нечеткой 
логике [11] без применения сложных систем линейных и дифференциальных 
уравнений [12, 13]. При решении задач оценки состояния изоляции 
использование аппарата нечеткой логики, который позволяет более полно 
учесть все механизмы действующих на изоляцию нагрузок и внешних условий, 
оказывается очень эффективным. Будем разрабатывать модель для решения 
поставленной задачи, используя системы нечеткого логического вывода (НЛВ).  

Для создания системы НЛВ все знания по изучаемому объекту  
представляются в виде формальной логической системы. Задается такая 
система для общего случая с помощью четырех составляющих [11]: 

M =<T,P,A,B>,      (24) 
где T – множество базовых элементов, на котором строятся выражения 
разрабатываемой системы, для этого у множества T должен существовать 
способ определения принадлежности какого-либо произвольного элемента к 
множеству T; P – множество синтаксических правил, выделяющих среди всех 
возможных выражений из множества базовых элементов лишь те,  являющиеся 
формулами или синтаксически правильными совокупностями;  A – множество 
аксиом или формул, признанных априори истинными и  являющихся ядром 
предметной области; B – разработанные правила вывода результатов, 
составляющие самую сложную часть формальной логической системы. 

 
Для практического применения формальных логических систем 

целесообразно заменить эти системы нечеткими продукционными моделями.  
Такая модель представляет собой согласованное множество отдельных 
нечетких продукционных правил вида <Если – то> и заключение этого правила 
в виде нечетких высказываний.  

Входная информация для разрабатываемой модели – это факторы,  
приводящие к старению изоляции. Выходная величина модели – оценка 
степени снижения ресурса изоляции. Для этой модели используем MISO-
систему со многими (n) входными переменными и одной выходной переменной 
(много входов – различные входные данные, один выход – оценка степени 
износа изоляции). 

Эти системы реализуют отображение вида: 
y = f (x1, x2, x3, .... xn),     (25) 

где y – выходная величина или оценка степени износа изоляции кабельной 
линии; x1, x2, x3, .... xn  – входные данные. 

 
Исходные данные представляем помощью вектора X, определенного на 

декартовом произведении областей определения входных величин 
X1×X2×X3×....× Xn. Функция f производит отображение вектора X на область 
значений выходной величины Y. Нечеткие множества A1, A2, A3 ,..., An  задаются 
областях определения входных величин. На выходе системы получим нечеткое 
множество B = f (A1, A2, A3, .... An), представляющее результат отображения 
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нечетких множеств входных величин.  
Используя модель Мамдани, разработаем систему нечеткого логического 

вывода (НЛВ) для определения состояния изоляции [11, 14]. Отображение 
нечетких множеств входных величин в выходное множество значений основано 
на некоторой поверхности, называемой поверхностью отображения в 
пространстве X×Y. Каждое правило, используемое в модели, задает в 
пространстве X×Y точку, определяющую особенности поведения 
рассматриваемой системы. Факторы, действующие на изоляцию, представляем 
как свойство системы, рассматриваемое в математической модели и 
оцениваемое на качественном уровне, например: «степень нагрева изоляции 
током частоты 50 Гц». Каждому такому фактору установим в соответствие 
свою лингвистическую переменную, характеризуемую терм-множеством Ti 
={T1i, T2i,…Tmi}. Эти термы составляют нечеткие оценки возможных состояний 
изучаемого фактора, например, «low» – «низкий», «middle» – «средний», «high» 
– «высокий»; синтаксические и семантические правила. 

Разрабатываемая система НЛВ реализует следующие этапы обработки 
исходной информации. Сначала осуществляется фаззификация входных 
переменных на базе функций принадлежности. Чтобы выполнить эту 
операцию, нужно предварительно для исходных данных вида  
μA (x1), μA (x2), ... μA (xn) задать функции принадлежности.  

Задачей данного этапа является установление соответствия между 
определенным количественным значением входной переменной системы и 
значением выбранной функции принадлежности соответствующего терма 
входной лингвистической переменной. Эти данные преобразуются по заданным 
в системе НЛВ функциям принадлежности, и четкое множество входных 
количественных данных становится нечетким множеством, используемым 
далее в виде лингвистических переменных.  

В случае небольшого объема имеющейся входной информации 
целесообразно использовать простые функции принадлежности, состоящие из 
прямолинейных участков или многоугольные функции. Для таких функций 
нетрудно обеспечить выполнение условия, когда сумма степеней 
принадлежности каждого элемента нечеткого множества должна равняться 1 
[11]. Для обработки крайних термов лучше использовать трапециевидные 
функции принадлежности, так как желательно, чтобы значения степеней 
принадлежности этих термов вблизи границ интервала были как можно ближе к 
единице.  

На следующем этапе произведем операцию нечеткого вывода. Ее 
результатом будет функция принадлежности выходного значения, имееющая 
сложную форму, определямую при вычислениях. Для такой операции 
необходимо включить следующие компоненты в разрабатываемую систему: 

- база нечетких правил; 
- механизм вывода; 
- функции принадлежности выходного значения y.   
Сама операция вывода реализуются за следующие три шага.  
На первом шаге производится агрегирование подусловий в нечетких 
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правилах продукций, что обеспечивает вычисление степени выполнения 
сложных условий, являющихся в свою очередь комбинацией простых. 
Агрегирование только для двух нечетких множеств A и A* производим 
согласно выражению [11]: 

h = МАХ MIN(μA(x), μA*(x)),    (26) 
 
При агрегировании нескольких нечетких множеств в формуле (26) 

увеличивается число составляющих элементов.  
Второй шаг позволяет определить активизированные функции 

принадлежности используемых заключений по отдельным правилам на 
основании степени выполнения их условий. Этот шаг выполняется с 
использованием оператора нечеткой импликации Мамдани, базирующегося  на 
предположении, что степень истинности заключения μB (y) не может быть выше 
степени выполнения условия μA (x) [11, 12]:  

μA→B (x,y) = MIN(μA(x), μB(y).      (27) 
 
На третьем шаге осуществляется объединение исходных нечётких 

множеств в одно нечёткое множество, которое представляет собой 
фаззифицированное значение выходного параметра или оценки состояния 
изоляции Q.  

Результат объединения нечеткого множества A,области определения x и 
нечеткого отношения двух аргументов R, заданных на области определения x×y  
представляет собой третье нечеткое множество B с областью определения y и 
функцией принадлежности:  

μB(y) = МАХ MIN(μA**(x,y), μR*(x,y)),    (28) 
где A**(x,y) – цилиндрическое продолжение множества A(x) на область 
определения x×y.  

 
Операция дефаззификации служит для нахождения четкого значения 

выходного параметра. Она производится с использованием метода центра 
тяжести, использующего все активизированные функции принадлежности 
заключений или активные правила. Такой подход обеспечивает более высокую 
чувствительность разрабатываемой нечеткой модели к изменению входных 
сигналов по сравнению с методами первого максимума, последнего максимума, 
среднего максимума. 

Определим выходной параметр Q по следующей формуле: 

∑

∑
==

)(

)(
1

x

xx

iA

k

i
iАi

Q
µ

µ
,      (29) 

где xi – используемые переменные; μA(xi) – функция принадлежности 
результирующего нечеткого множества. 

 
Разработанная система НЛВ производит реализацию следующего 
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отображения входных величин на выходной параметр Q: 
X = (X1,.., XN ) → Q[0,100].    (30) 

 
В качестве значений выходного параметра Q  или оценки состояния 

изоляции будем использовать интервалы значений, характеризующие общее 
состояние изоляции:  

- от 0 до 20 – уровень состояния изоляции «очень низкий», необходим 
незамедлительный вывод линии в ремонт для предотвращения аварии;  

- от 20 до 40 – уровень состояния изоляции «низкий», требуется 
техническое обслуживание, возможен мелкий ремонт линии;  

- от 40 до 60 – уровень состояния изоляции «средний», целесообразно  
проведение технического обслуживания без вывода в ремонт;  

- от 60 до 80 – уровень «выше среднего», рекомендована дополнительная 
обработка исходной информации для уточнения состояния изоляции линии;  

- от 80 до 100 – уровень «высокий», изоляция находится в нормальном 
состоянии, линия не требует осуществления каких-либо дополнительных 
действий. 

Для формирования базы нечетких правил используют априорные данные, 
поступающие от экспертов, а также данные, полученные в результате 
измерений на линиях.  

Первоначально каждый такой пример из выборки получает в соответствие 
отдельное правило. Множество данных примеров обучающей выборки задается 
с помощью формулы:  

(x1
(k), x2

(k), x3
(k), x4

(k), x5
(k) ... xn

(k), y ), k =1, …, K,   (31) 
где x1

(k), x2
(k), x3

(k), x4
(k), x5

(k) ... xn
(k) – значения n входных переменных; y – 

значение выходной переменной y в k-м примере; K – общее количество 
примеров в обучающей выборке. 

 
После этого необходимо определить степени принадлежности заданных 

значений переменных соответствующим нечетким множествам для каждого 
такого примера из выборки, после каждому обучающему примеру ставится в 
соответствие нечеткие множества, у которых соответствующие значения 
переменных из данного примера степени принадлежности являются 
максимальными. 

Рассмотрим построение системы НЛВ для оценки состояния изоляции 
кабельных линий со следующими исходными данными: 

- температура нагрева изоляции токами нормального режима работы; 
- температура нагрева изоляции токами КЗ; 
- вероятность возникновения повышенного износа изоляции 

рассматриваемой кабельной линии из-за неблагоприятного положения в сети; 
- вероятность повреждений линии при работах в зоне прокладки кабельной 

линии; 
- величина сопротивления изоляции, определенная при предыдущих 

испытаниях линии; 
- уровень частичных разрядов в изоляции (если производились 
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соответствующие измерения); 
- вероятность опасных движений грунта на прямолинейных участках 

трассы прокладки рассматриваемой кабельной линии; 
- вероятность опасных движений грунта на поворотах трассы прокладки 

рассматриваемой кабельной линии; 
- соотношение длин поворотов и прямолинейных участков трассы 

прокладки рассматриваемой кабельной линии; 
- количество кабельных муфт, используемых для соединения соседних 

участков кабелей; 
- квалификация персонала, производившего монтаж рассматриваемой 

кабельной линии; 
- квалификация персонала, осуществляющего обслуживание 

рассматриваемой кабельной линии; 
- квалификация персонала, выполняющего ремонтные работы на 

рассматриваемой кабельной линии. 
Если число учитываемых факторов достаточно большое, то их влияние 

можно наглядно представлять в виде иерархического дерева логического 
вывода [15]. В этих системах выходная итоговая переменная одной базы знаний 
является входной для другой базы знаний.  

Применение иерархических нечетких баз знаний позволит избежать 
трудностей большой размерности исследуемых систем и небольшим 
количеством нечетких правил с достаточной степенью адекватности 
рассматривать сложные, многомерные зависимости «входы–выход».  

Произведем объединение приведенных исходных факторов в следующие 
группы: эксплуатационные; проектные; субъективные, связанные с персоналом. 
Распределение этих показателей по группам и обозначения приведены в 
таблице 1.  

Фактор – это свойство системы, рассматриваемой в математической 
модели, оценивается на качественном уровне, например: «техническое 
состояние», «срок службы», «сопротивление изоляции». Каждому фактору 
соответствует своя лингвистическая переменная. 

С учетом этого создаваемое дерево нечеткого вывода представляется в 
виде:  

G  = < X, E, R, P>,      (32) 
где X – множество факторов; E – множество сверток факторов; R – множество 
причинно-следственных связей между факторами; P – множество процедур 
оценивания факторов (в том числе процедуры фазификации, кластеризации, 
нечеткого вывода и др.). 

Предлагаемое дерево нечеткого вывода приведено на рисунке 3. 
Элементы дерева представляются так: 
- корень дерева – оценка состояния изоляции рассматриваемой кабельной 

линии Q;  
- терминальные вершины - входные факторы (X1,.., XN);  
- нетерминальные вершины (двойные окружности) - свертки входных  

факторов;  
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Таблица 1  
Распределение показателей по группам и их обозначения 

Группа Обозначение Наименование показателя 

Эксплуатационные 
факторы, Y1 

 

X1 температура нагрева изоляции токами в 
нормальном режиме работы 

X2 температура нагрева токами КЗ 
X3 вероятность повышенного износа изоляции 

рассматриваемой кабельной линии из-за 
неблагоприятного положения в сети 

X4 вероятность повреждений при работах в зоне 
прокладки кабельной линии 

X5 величина сопротивления изоляции, определенная 
при предыдущих испытаниях 

X6 уровень частичных разрядов 

Проектные 
факторы, Y2 

X7 вероятность опасных движений грунта на 
прямолинейных участках трассы прокладки 
рассматриваемой кабельной линии 

X8 вероятность опасных движений грунта на 
поворотах трассы прокладки рассматриваемой 
кабельной линии 

X9 соотношение длин поворотов и прямолинейных 
участков трассы прокладки рассматриваемой 
кабельной линии 

X10 количество кабельных муфт, используемых для 
соединения участков кабелей 

Субъективные 
факторы, Y3 

X11 квалификация персонала, производившего 
монтаж рассматриваемой кабельной линии 

X12 квалификация персонала, осуществляющего 
обслуживание рассматриваемой кабельной 
линии 

X13 квалификация персонала, выполняющего 
ремонтные работы на рассматриваемой 
кабельной линии. 

 
 - дуги графа, выходящие из нетерминальных вершин - укрупненные  

факторы (Y1 - YM). 
С учетом этого, модель оценки состояния изоляции рассматриваемой 

кабельной линии будет представлять функциональное отображение вида: 
X = (X1,.., XN) → Q[0,100].    (33) 

 
Свертки FY соответствуют выше приведенным группам факторов, 

влияющих на состояние изоляции, воздействующих на нее и приводящих  к 
постепенному снижению ее свойств. Каждая свертка может включать в себя 
подсистему нечеткого вывода более низкого уровня.  

Составим базу знаний для подсистемы эксплуатационных факторов, на 
основе которой будет формироваться выходной параметр Y1. Входные 
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Рис. 3. Дерево нечеткого вывода 

 
параметры будут выражаться лингвистическими переменными («high» – 
высокое, «middle» – cреднее, «low» – низкое). Выходной параметр (влияние 
этих факторов на состояние изоляции) зависит от всех входных факторов этой 
подсистемы.  

В качестве примера приведем одно из сформированных правил: низкий 
уровень состояния изоляции образуется при высокой температуре нагрева 
изоляции токами в нормальном режиме работы; высокой температуре нагрева 
токами КЗ; высокой вероятности повышенного износа изоляции 
рассматриваемой кабельной линии из-за неблагоприятного положения в сети; 
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высокой вероятности повреждений при работах в зоне прокладки кабельной 
линии; низкой величине сопротивления изоляции, определенной при 
предыдущих испытаниях; высоком уровне частичных разрядов. 

Составленная база знаний приведена в таблице 2.  
Для формирования выходного значения используется соответствующая 

база знаний, приведенная в таблице 3.  
 

Таблица 2 
База знаний для оценки состояния изоляции под влиянием 

эксплуатационных факторов 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 

high high high high low high low 
high high high middle middle high low 
high high middle middle middle middle middle 

middle middle middle middle middle low middle 
middle middle middle middle middle middle middle 

low low high high low low middle 
low low middle middle low low high 
low low low low low low high 
 

Таблица 3  
Нечеткая база знаний для вывода оценки состояния изоляции 

кабельной линии 
Y1 Y2 Y3 Q 

High high high high 
High high middle middle 

Middle middle high middle 
middle middle middle middle 

low low middle low 
low low low low 

 
Выводы 
В представленной работе рассматривались вопросы повышения 

достоверности оценок  состояния изоляции кабельных линий. Разработана 
математическая модель нагрева изоляции кабельных линий, позволяющая 
учитывать влияние на температуру изоляции как всех составляющих токов, 
протекающих по жилам рассматриваемого кабеля, так и теплового влияния 
других кабелей, проложенных рядом. Предложена нечеткая математическая 
модель определения состояния изоляции кабельных линий, позволяющая 
учитывать действие на изоляцию различных факторов, как объективных, так и 
субъективных, выражаемых количественными и качественными значениями, в 
том числе и имеющих неопределенность. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ В ШИХТУ 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ УПАКОВКИ И ТАРЫ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ІЗ 

ЗАЛУЧЕННЯМ ДО ШИХТИ ВИКОРИСТАНОГО АЛЮМІНІЄВОГО ПАКУВАННЯ І ТАРИ 
IMPROVEMENT OF ALUMINIUM ALLOYS THE MANUFACTURING TECHNOLOGY 

INVOLVING USED ALUMINIUM PACKAGING AND CONTAINERS 
DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-018 

 
Вступ 
При виробництві алюмінієвих сплавів із вторинної алюмінієвої сировини 

витрачається близько 5 % енергії, необхідної для виробництва первинного 
алюмінію електролізом, знижуються виробничі витрати і викиди парникових 
газів в атмосферу. В структурі вторинної алюмінієвого сировини щорічно 
збільшується частка некомпактного брухту, забрудненого на поверхні фарбами, 
лаками, пластмасами та ін. 

Залучення використаного алюмінієвого пакування до металургійної 
переробки, незважаючи на значні економічні та екологічні переваги, 
стримується забрудненням розплавів, що утворюються, неметалевими 
домішками та газами. На ступінь забруднення алюмінієвого розплаву твердими 
і газоподібними неметалевими домішками впливають склад, сортність, способи 
зберігання та підготовки шихти, черговість завантаження компонентів шихти, 
способи перемішування переливання та рафінування розплаву, методи 
доставляння розплаву на розливання [1-5]. Перелічені чинники залежно від 
специфічних особливостей алюмінієвого сплаву, що виготовляють, вносять свій 
внесок у змінення якості розплаву. 

Останнім часом у зв’язку зі збільшенням обсягів застосування алюмінію в 
тонкостінних виробах обмежують припустимий розмір дрібних неметалевих 
домішок. Припустимий розмір таких домішок, що залежить від товщини та 
маси майбутніх виробів, може становити декілька мікрон [4]. 

Збільшення частки вторинної сировини у складі шихти для виробництва 
алюмінієвих сплавів та залучення до переробки видів брухту і відходів, що 
раніше не використовувалися, визначає подальший розвиток і вдосконалення 
технології та обладнання для металургійної переробки такої сировини. 

 
2.1. Характеристика використаного алюмінієвого пакування 
Алюміній використовують для виробництва різних видів пакування 

різноманітного призначення: гнучкого, напівжорсткого, жорсткого. 
Характеристика основних видів алюмінієвого пакування наведена в роботах [6-
9]. Найзначнішу частину в жорсткому пакуванні займають використані 
алюмінієві банки для напоїв, що виготовляються штампуванням зі стрічки.  

Для пакування пива і безалкогольних напоїв українські пивзаводи 
«Оболонь», «Десна», «Янтар», «Рогань», «Славутич» та ін. використовують 
алюмінієву банкову тару місткістю 0,33 л і 0,50 л. В продаж напоїв також 
потрапляють нестандартні алюмінієві банки іноземних виробників, які мають 
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іншу місткість (наприклад, 0,25 л). 
Особливістю використаних банок для напоїв є мала вага одиниці виробу 

(14,7±0,3 г для банок місткістю 0,33 л та 17,2±0,2 г для банок місткістю 0,5 л). 
Спостерігається тенденція до подальшого зниження маси банок шляхом 
зменшення товщини стінок, дна і кришки банок, що ускладнює наступну 
переробку такої сировини. Алюмінієві банки для напоїв (рис.1) мають досить 
однорідний хімічний склад: 

– корпус, %: 1,0−1,5 Mn; 0,8−1,3 Mg; 0,70 Fe; 0,30 Si; 0,25 Cu; 0,25 Zn; 0,15 
інші елементи; Al основа; 

– кришка, %: 4−5 Mg; 0,20−0,50 Mn; 0,35 Fe; 0,25 Zn; 0,20 Si; 0,15 Cu; 0,15 
Cr; 0,10 Ti; 0,15 інші елементи; Al основа. 

Алюмінієвий брухт банок для напоїв, що досліджується, є металевою 
стрічкою, покритою з обох боків анодною плівкою (1,2 г/м2) і шаром харчового 
лаку (12 г/м2), а з зовнішнього боку додатково покриту шаром декоративного 
лаку (13 г/м2). Такий метал необхідно до переплавлення очистити від захисно-
декоративного покриття, вага якого досягає 4 % від ваги одиниці виробу. 

 

 
Рис. 1. Алюмінієва фольга використаних банок для напоїв (1) і 

відривні кришки для пакування молочної продукції (2) 
 
Щорічне збільшення обсягу споживання в Україні алюмінієвого пакування 

сприяє накопиченню нового виду алюмінієвого брухту – використаних банок 
для напоїв, пляшкових пробок, фольги з термолаковим покриттям для 
пакування продуктів харчування, різних види використаного алюмінієвого 
пакування і тари. Однак новий вид вторинної алюмінієвої сировини 
централізовано не заготовляється, а вивозиться на звалища разом з іншими 
видами твердих побутових відходів, є джерелом техногенного забруднення 
навколишнього середовища. В умовах звалища, вступая у взаємодію з 
органічними сполуками (продуктами розкладання харчових відходів та ін.), 
алюміній набуває здатність до міграції у складі токсичних сполук. Тому 
утилізація використаного пакування шляхом переплавлення на якісний метал 
для приготування алюмінієвих сплавів має важливе не тільки економічне, але й 
екологічне значення. 

 
2.2. Особливості технологій збирання вторинної алюмінієвої сировини 

з лакофарбовим покриттям 
В утилізації використаного алюмінієвого пакування і тари (банок для 
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напоїв, пляшкових пробок, фольги з термолаковим покриттям для пакування 
продуктів харчування та іншої вторинної алюмінієвої сировини з лакофарбовим 
покриттям на поверхні) можна зазначити такі основні особливості. Перша 
полягає в організації належного збирання використаних виробів і підготовки їх 
до переплавки. Друга особливість полягає в тому, що вторинна алюмінієва 
сировина з лакофарбовим покриттям на поверхні є складним для рециклювання 
матеріалом, потребує застосування сучасних технологій переробки для 
максимального вилучення металу з якістю як у первинного алюмінію. 

На основі аналізу вітчизняних і закордонних технологій збирання і 
зберігання брухту алюмінієвих банок для напоїв в статтях [10-14] встановлено, 
що використані банки можна збирати за способом “бордюрної” утилізації або 
за схемою “готівка в обмін на банки” (рис.2). При “бордюрному” способі 
використані банки для напоїв збирають разом з іншими алюмінієвими 
відходами для подальшої утилізації в системі відкритого циклу з отриманням 
вторинних злитків для виготовлення, наприклад, автомобільних виливок. 

 

 
Рис. 2. Способи збирання і зберігання використаних банок для напоїв 

 
У колишньому СРСР існувала державна система збирання брухту і 

відходів кольорових металів. Вторинну сировину кольорових металів, що 
утворювалася, підприємства-брухтоздавальники збирали і здавали відповідно 
до встановленого плану заготівельним організаціям «Вторкольормет». 
Збирання брухту кольорових металів від населення проводилося за готівковий 
розрахунок заготівельними організаціями систем «Головвторсировина» і 
«Центросоюз» [11,12,15]. Основні вимоги, що висувалися до підприємств-
брухтоздавальників під час збирання, первинної обробки, зберігання і 
транспортування брухту, регламентувалися держстандартом і полягали в 
основному у збиранні максимальної кількості брухту і відходів, що 
утворюються, і не допускати втрат, змішування відходів різних видів і марок 
кольорових металів тощо. 

В Україні практично не розвиваються сучасні технології збирання, 
переробки і утилізації таких відходів. Дотепер понад 68 % відпрацьованих 
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банок для напоїв потрапляють на так звані «полігони» (просто звалища). 
У всіх промислово розвинених країнах світу, використані алюмінієві банки 

не викидаються на звалища, а утилізуються. Найвищий ступінь їх утилізації 
досягнутий в США – “баночному” лідерові світу. 

Збирання й утилізацію алюмінієвих банок здійснюють за кордоном за 
декількома технологіями. Одна з них – використання так званої німецької 
системи, яка була створена організацією Dual System Deutschland (DSN), що 
займається збиранням і утилізацією використаних пакувальних матеріалів 
(рис.2). Утилізацію алюмінієвих банок та інших пакувальних матеріалів 
сплачують із коштів виробників пакування та виробників товарів, що 
використовують це пакування. У касу DSN надходить близько 15-70 пфенінгів 
за одне пакування. Виробники товарів, зрозуміло, включають їх в загальну суму 
витрат, отже, за все сплачує споживач. При цьому точно визначена питома вага 
пакування, яке повинно бути рецикльовано [9,16,17]. Німецька система, яка 
була створена першою в світі, є дуже складною, оскільки збирання відходів 
здійснюється по двох лініях (подвійна система). У всіх містах Німеччини 
встановлено, по-перше, звичайні сміттєві баки для комунальних відходів, і, по-
друге, жовті сміттєві баки DSN, у які можна скидати тільки відходи 
пакувальних матеріалів зі знаком «зелена крапка». 

Французька система СIСРЕN, на думку багатьох фахівців, є вигіднішею. У 
Франції не існує подвійної системи. За цією системою організація Ekoambalage, 
також субсидійована виробниками (за одне пакування вноситься 1 сантим), 
укладає прямі угоди з окремими містами. Міста щорічно отримують певні суми 
на збирання й утилізацію всіх відходів, а не тільки пакування, і самі укладають 
угоди з відповідними фірмами. Оскільки щороку міста отримують встановлену 
договором певну суму (наприклад, 500 франків за 1 т утилізованих відходів), то 
вони зацікавлені в економії «витрат». Якщо керівництво міста діє раціонально, 
(систему збирання відходів можна вибирати залежно від місцевих умов), тоді є 
можливість навіть заробити кошти за даною системою, а якщо навпаки, тоді в 
утилізацію відходів необхідно буде інвестувати власні кошти. До речі, дана 
модель вже успішно впроваджена у деяких країнах Східної Європи. 

Американська система. В 2007 р. компанія Tomra Systems ASA (США) за 
сумісною програмою з організацією по утилізації відходів встановила в США у 
супермаркетах 15 автоматизованих центрів, переробляють відходи [6,18]. Такі 
центри приймають тверді контейнери з металу, скла і пластмаси, що спочатку 
використовувалися для зберігання напоїв, їжі й гігієно-косметичних засобів. 
Контейнери, що надходять в єдиний приймальний пристрій, без попереднього 
сортування, автоматично сортуються за матеріалом, пресуються, дробляться і 
прямують в контейнери для зберігання відходів (рис. 2). Гроші за використані 
контейнери перераховуються на пластикові картки. Центри Tomra Systems ASA 
здатні накопичувати до 35000 алюмінієвих банок, 2000 жерстяних і сталевих 
банок, 10000 скляних пляшок, 2 т паперу і картону. 

Закордонний досвід свідчить, що фірми, які діють на ринку вторинної 
сировини та займаються рециклюванням, є комерційно вельми успішними 
підприємствами. Вони оздоровлюють навколишнє середовище, забезпечують 
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чистоту міст і підвищують зайнятість населення. 
В Україні, Молдові, Росії, Казахстані тільки 15 % використаних банок для 

напоїв утилізують переплавленням на алюмінієві сплави-розкислювачі марок 
АВ87, АВ91, АВ97 (за ДСТУ 3753-98) для чорної металургії, які виходять з 
обігу алюмінію. Тоді як в США, Японії, Німеччині та інших економічно 
розвинених країнах кожна друга використана алюмінієва банка повертається 
для виробництва нової консервної тари [8]. 

Отже, за технологією “готівка в обмін на банки” витрати на тару для 
зберігання враховують в ціні напою, що продається, а відшкодовують під час 
повернення використаних алюмінієвих банок, що здають на брухт. У таких 
випадках використані банки складують окремо від інших тарних і алюмінієвих 
відходів, що дозволяє їх утилізувати в системі замкнутого циклу. 

Дослідженням існуючих технологічних схем утилізації алюмінієвого 
пакування встановлено, що спосіб переробки використаних алюмінієвих банок 
залежить від схеми їх збирання (табл.1). Якщо використані банки збирають і 
складують окремо від інших тарних і алюмінієвих відходів, тоді їх можна 
утилізувати в системі замкнутого циклу. Так, за технологічною схемою фірми 
Kobe Steel Ltd використані алюмінієві банки для напоїв переплавляють на 
злиток і на пряму прокатують знов на стрічку для виробництва тари [10,12,13]. 

 
Таблиця 1 

Взаємозв’зок між технологією збирання використаного алюмінієвого 
пакування та отриманим продуктом 

Технологія збирання 
вторинної сировини 

Технологія переробки 
вторинної сировини Отриманий продукт 

“Бордюрна” 

“Спалювання” Компонент будівельної 
суміші для виготовлення 
транспортних шляхів 

Термічне видалення лако-
фарбового покриття та 
подальше переплавлення 

Вторинні алюмінієві 
злитки для 
підшихтування 

“Готівка в обмін на 
вторинну сировину” 

Переплавлення з 
наступним прокатуванням 

Алюмінієва стрічка для 
виготовлення тари і 
пакування 

Механічне подрібнення з 
пневмосепарацією 

Алюмінієвий порошок 

 
Якщо використані банки для напоїв збирають разом з іншими видами 

тарних відходів, тоді їх в подальшому утилізують в системі відкритого циклу 
разом з іншими алюмінієвими відходами для отримання вторинних злитків, 
порошку, піноалюмінію, дисперсно-зміцнених композитів та ін. [10,14]. Так, 
компанією «RЕХАМ» (Великобританія) розроблено технологічну схему 
отримання баночної стрічки після переробки відпрацьованих алюмінієвих 
банок для напоїв, напівжорстких контейнерів, балонів, ковпачків та ін. методом 
гарячого пресування. 
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Вибір між відкритим і замкнутим циклом утилізації – це питання наявності 
використаного пакування, організації його збирання і сортування, а також 
економічності утилізації для отримання найбільшої доданої вартості для цього 
металу. В основному діє система утилізації за замкнутим циклом. Велика 
частина всіх використаних банок йде на виробництво злитків для листа 
консервного призначення. 

 
2.3. Підготовка використаного алюмінієвого пакування до 

металургійної переробки випалюванням 
Під час переробки використаної алюмінієвої тари та пакування певні 

складнощі виникають через малі розміри, масу і товщину шару алюмінію в 
такій сировині, а також підвищений вміст неметалевої складової (паперу, 
картону, пластиків, лаку та ін.). 

Існує декілька способів підготовки до плавлення й утилізації використаної 
алюмінієвої тари, фольги і банок для напоїв. Залежно від вигляду і якості 
вторинної алюмінієвої сировини вибирають спосіб її підготовки до 
металургійної переробки. У роботі [19] проаналізовано існуючі технологічні 
схеми переробки різних видів використаного алюмінієвого пакування: фольги з 
паперовим прошарком, фольги з поліетиленовим прошарком, відходів 
прокатних заводів (фольги в рулонах, плутаної фольги, обрезків фольги та ін.), 
кашированої фольги, використаних банок для напоїв. Розглянуті існуючі 
технологічні схеми переробки різних видів алюмінієвого пакування і тари не 
забезпечують комплексне очищення некомпактної вторинної алюмінієвої 
сировини від лакофарбового захисного покриття, поверхневого бруду (пилу, 
вологи, залишків харчових продуктів та ін.) та відокремлення від сторонніх 
домішок. 

Технологічна схема виробництва алюмінієвих сплавів в умовах 
вітчизняних 
ливарних ділянок машинобудівних і металургійних підприємств із залученням 
до шихти вторинної алюмінієвої сировини з лакофарбовим покриттям на 
поверхні запропонована в роботі [10]. Первинна підготовка алюмінієвого 
брухту банок для напоїв до металургійної переробки складається з 
випалювання та подальшого пресування випаленої сировини.  

Для дослідження процесу видалення лакофарбового покриття шляхом 
випалювання як зразки використовували вторинну алюмінієву сировину у 
вигляді алюмінієвої фольги використаних банок для напоїв та алюмінієвих 
відривних кришок для пакування молочної продукції українських виробників, 
на поверхню яких нанесено лакофарбове покриття. 

Випалювання зразків, що досліджуються, проведено у фарфорових чашах, 
що встановлювали в горизонтальну шахту муфельної електричної печі AB 
UTENOS ELEKTROTECHNIKA. Тривалість процесу випалювання та час його 
завершення визначали по стабілізації змінення маси зразків. 

Дослідження процесу випалювання лакофарбового покриття з поверхні 
вторинної алюмінієвої сировини проведено в інтервалі температур від 300 °С 
до 500 °С. Для вибору технологічних умов випалювання досліджено вплив 
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температури і тривалості випалювання, виду вторинної алюмінієвої сировини 
на якість видалення покриття. 

Результати дослідження процесу випалювання алюмінієвої фольги з 
лакофарбовим покриттям і відривних кришок за температури 300 °С приведено 
на рис.3. 

 
Рис. 3. Залежність втрати маси зразків алюмінієвої фольги і відривних 

кришок від тривалості випалювання за температури 300 °С 
 
За даними візуально осмотру поверхні випалених зразків (рис.4), аналізу 

графічних залежностей втрати маси зразків впродовж випалювання  
встановлено, що випалювання за температур від 300 °С до 400 °С не приводить 
до повного видалення покриття (рис.5).  

 
Рис. 4. Зовнішній вигляд зразків використаного алюмінієвого 
пакування після випалювання при різних температурах 

 
Графічні залежності втрати маси алюмінієвої фольги і відривних кришок 

під час випалювання при температурі 400 °С надано на рис.5. 
Зі збільшенням тривалості випалювання за температури 450 °С внаслідок 

вигорання лакофарбого покриття маса зразків вторинної алюмінієвої сировини 
зменшується і досягає деякого рівноважного значення за даних умов 
випалювання (рис.6). Аналогічні залежності спостерігали і за температури 
випалювання 500 °С. 
За температур 450−500 °С спостерігається деструкція лакофарбового покриття. 
При температурі 500 °С і витримці більше 60 хв спостерігається зниження 
втрати маси зразків незалежно від виду алюмінієвого пакування (рис.7). 
Вірогідно, це спричинено збільшенням товщини поверхневої оксидної плівки, 
що утворюється внаслідок високотемпературного окиснення алюмінію. Тому 
випалювання слід проводити при температурах не більше 500 °С. 
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Рис. 5. Залежність втрати маси зразків алюмінієвої фольги і відривних 

кришок від тривалості випалювання за температури 400 °С 
 

 
Рис. 6. Залежність втрати маси зразків алюмінієвої фольги і відривних 

кришок від тривалості випалювання за температури 450 °С 
 

 
Рис. 7. Залежність втрати маси зразків алюмінієвої фольги і відривних 

кришок від тривалості випалювання за температури 500 °С 
 
Ефективність попереднього видалення лакофарбового покриття перед 

плавленням алюмінієвого пакування підтверджується також збільшенням 
металургійного виходу від 4,5% до 4,7 %, відсутністю чорного нальоту на 
поверхні виливка порівнянно з плавленням вторинної алюмінієвої сировини без 
попереднього випалення лакофарбового покриття. 

За допомогою математичної моделі залежності зменшення маси зразків від 
виду використаного алюмінієвого пакування, температури і тривалості 
випалення вибрано оптимальні умови процесу видалення лакофарбового 
покриття: температура 470±10 °С, тривалість 60±5 хв. 

На металургійних або машинобудівних підприємствах доцільно 
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випробувати випалювання використаного алюмінієвого пакування для 
видалення лакофарбового покриття за температури 470±10 °С у конвеєрних 
сушарках, що застосовують для сушіння брикетів. 

 
2.4. Металургійна переробка вторинної алюмінієвої сировини після 

видалення лакофарбового покриття 
Для визначення оптимальних технологічних умов плавлення алюмінієвої 

сировини після видалення лакофарбового покриття за вибраних умов, 
досліджено умови його переплавлення в шахтній лабораторній електропечі 
типу СШОЛ. Плавлення проводили у графітових тиглях замішуванням 
випаленого алюмінієвого пакування (фольга, кришки) в заздалегідь 
наплавлений алюмінієвий розплав.  

Для визначення оптимального співвідношення мас розплаву і порції 
вторинної сировини, що вводиться, заздалегідь проведена серія дослідів, під час 
якої варіювали співвідношення мас алюмінієве пакування : розплав в інтервалі 
від 1:1 до 1:5. Оптимальна маса вторинної сировини (фольга, кришки), що 
вводили в розплав, складає 20−25 % від маси наплавленого до цього часу 
розплаву, а сама маса розплаву становила 25−33 % від маси шихти, що 
розплавляється. На поверхню розплаву наносили флюс (56 % NaCl; 22 % NaF; 
15 % KCl; 7 % Na3AlF6). Метал розливали у виливниці і визначали 
металургійний вихід. Якість металу оцінювали за балом пористості. 

Вивчено вплив кількості випаленого алюмінієвого пакування, що вводили 
в розплав, температури плавлення, тривалості витримки розплаву в печі до 
зливання на металургійний вихід і якість металу. Плавлення алюмінієвого 
пакування проведено в інтервалі температур від 700 °С до 820 °С. 

Залежність металургійного виходу алюмінієвого сплаву від тривалості 
витримки розплаву в печі при деяких температурах приведена на рис.8. 

 

 
Рис. 8. Вплив температури плавлення вторинної алюмінієвої сировини 

на металургійний вихід для різної витримки розплаву 
 
Встановлено, що маса порції вторинної сировини, яка вводиться в розплав, 

істотно не впливає на металургійний вихід. Металургійний вихід металу 
змінюється в межах від 87,1 % до 97,1 % (рис.8), але не залежить від кількості, 
що додається у розплав. На швидкість розплавлення сировини впливали його 



 Научное окружение современного человека                                                                                       Книга 3 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-86-4 40 

розмір та щільність запресованого брикета. 
Температура і перемішування розплаву впливають на металургійний вихід. 

Із зростанням температури плавлення вище 800 °С збільшуються швидкість 
плавлення шихти і активність флюсу. Проте через збільшення угару металу і 
його ошлакування металургійний вихід знижується. 

Низький металургійний вихід при плавленні випаленої сировини за 
температури 700 °С можна пояснити тим, що флюс, залишаючись рихлим на 
момент зняття шлаку, погано видаляється з дзеркала розплаву. При цьому 
разом з флюсом захоплюється і видаляється частина металу. Подальша 
переробка шлаку дробленням, вибиранням корольків дозволила збільшити 
вилучення металу. 

Загальне зниження металургійного виходу металу впродовж витримки 
підтверджує інтенсивне його окислення. Кількість корольків, що залишаються в 
шлаку, при цьому практично не змінюється, а розмір корольків зменшується. 

Залежність пористості сплаву, отриманного при плавленні вторинної 
алюмінієвої сировини після видалення лакофарбового покриття, від тривалості 
витримки розплаву в інтервалі температур від 700 °С до 820 °С надана на рис.9. 

 

 
Рис. 9. Вплив температури плавлення вторинної алюмінієвої сировини 

на пористість сплаву (б) для різної витримки розплаву в печі 
 
На поверхні шліфа, виготовленого із вторинної алюмінієвої сировини після 

випалення лакофарбового покриття, спостерігається одна окрема пора розміром 
до 0,1 мм на 1 см2 поверхні, шліф відповідає першому балу за шкалою 
пористости (рис.10).  

 
Рис. 10. Шліфи для оцінювання балу пористості сплаву 

 
На поверхні шліфа, отриманого із вторинної алюмінієвої сировини без 

попереднього випалювання лакофарбового покриття, спостерігається газова 
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раковина і окремі газові пори діаметром до 0,2 мм. Такий метал є неякісним, 
відповідає п’ятому балу пористості. 

Проведені дослідження показали ефективність застосування електропечей 
для плавлення вторинної алюмінієвої сировини після попереднього 
випалювання лакофарбового покриття. Використане алюмінієве пакування 
(фольга, відривні кришки) після видалення лакофарбового покриття за 
вибраних умов доцільно переплавляти у розплаві з температурою 760±10 °С в 
кількості 20−25 % від маси розплаву, витримуючи розплав перед зливанням з 
печі протягом 9±3 хв. 

Виявлені закономірності можна взяти за основу для вибирання 
технологічних параметрів плавлення використаного алюмінієвого пакування в 
промислових індукційних тигельних печах. 

 
2.5. Інноваційні технології металургійної переробки вторинної 

алюмінієвої сировини 
Огляд існуючих і перспективних технологій та обладнання для 

металургійної переробки вторинної алюмінієвої сировини надано в роботах 
[5,20]. Для переробки алюмінієвого брухту, забрудненого фарбами і 
пластмасами, рекомендується використовувати роторні похилі печі, 
багатокамерні печі з камерою газифікації забруднення, дугові печі постійного 
струму нового покоління тощо. Вдосконалення технології та обладнання для 
переробки вторинної алюмінієвої сировини на стадії плавлення відбувається в 
напряму оптимізації енерговитрат, досягнення високої продуктивності 
обладнання і максимального виходу придатного металу. 

Для металургійної переробки вторинної алюмінієвої сировини 
застосовують різні технології: плавлення на сухому черені, плавлення у рідкій 
ванні (металлу або флюсу), відокремлення залізних приробок оплавленням, 
безсольове плавлення, видалення металу з горячого шлаку пресуванням (процес 
TARDIS) та ін. Підприємства використовують плавильні печі різних 
конструкцій, кожна з яких в тому або іншому ступеню пристосована для 
плавлення певного виду вторинної сировини [5]. 

У сучасних печах Ecomelt за технологією компанії Hecrtwich (Австрія) 
можна переробляти вторинну алюмінієву сировину будь-якого сорту, в тому 
числі низькосортний брухт [21]. Порція шихти, забруднена фарбою і 
пластмасами, в камері газифікації піддається дії гарячого газового потоку і 
нагрівається до температури вище 500 °С. Висока температура нагрівання дуття 
(800 °С) також, як і спалювання піролізних газів приводить до виключно 
низької витрати енергії на плавлення (370−450 кВт∙год/т) та мінімальної дії на 
навколишнє середовище. Плавлення заздалегідь нагрітого металу здійснюється 
зануренням в розплавлений потік, що створюється насосом рідкого металу. 
Швидкість безперервного плавлення становить 240 т/(добу). 

Ефективність використання енергії можна підвищити максимально 
можливим збільшенням обсягів виробництва, скорочуючи робочий цикл печі 
шляхом усунення непродуктивних втрат часу при завантаженні шихти і 
простоїв обладнання, які не передбачаються. Для швидкого завантаження 
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великогабаритного брухту в відбивних печах доцільно використовувати знімне 
або зрушуване склепіння, що виготовляють з вогнетривких виробів блокового 
типу, та великі робочі вікна для завантаження шихти завалковою машиною. 
Велику кількість відходів з низькою насипною щільністю доцільно 
завантажувати на похилий пандус із бічними обмежувачами для легкого 
проштовхування в піч. Складну шихту (дрібну сипку або виту стружку) 
доцільно завантажувати та плавити в циркулюючій ванні рідкого металу 
(електропечі ІАТ або опору) або в роторній печі з похилою віссю обертання. 

Зниження питомої витрати енергії на 35−40 % досягають шляхом 
підвищення термічного ККД печі при її роботі за додатного тиску (автоматичне 
керування шибера); використання дуття, збагаченого киснем (5−7 % О2); 
застосовування примусової циркуляції розплаву; встановлення інноваційних 
рекуператорів для підігрівання гарячими відхідними газами повітря, що 
використовується для дуття, до 800−900 °С з одночасним зниженням 
температури відхідних газів до 200−260 °С. Регулятори масового 
співвідношення палива і повітря слід встановлювати навіть на простих печах. 

Зменшити тривалість плавлення, підвищити якість сплавів, виготовлених із 
вторинної алюмінієвої сировини, збільшити ступінь засвоєння легуючого 
елемента алюмінієвим розплавом дозволяють сучасні технології легування 
алюмінієвих сплавів шляхом використання легуючих пігулок, дроту, гранул. 

Важливим напрямом вдосконалення технологічного процесу є 
автоматичне управління роботою плавильної печі. Впровадження сучасного 
програмного забезпечення, що прогнозує перебіг технологічного процесу 
плавлення та дозволяє оператору вводити склад вторинної сировини в меню 
рецептури алюмінієвого сплаву, що виготовляють, забезпечує зниження 
споживання енергії і оптимізує тривалість робочого циклу. 

Отже, без модернізації підприємств, що переробляють вторинну 
алюмінієву сировину, впровадження інноваційних технологій і сучасного 
обладнання для металургійної переробки не можливо досягти необхідних 
техніко-економічних показників процесу виготовлення якісних алюмінієвих 
сплавів. 

 
2.6. Рафінування алюмінієвих розплавів, отриманих із вторинної 

алюмінієвої сировини з лакофарбовим покриттям 
Висока хімічна активність алюмінію у розплавленому стані спричинює 

додаткове забруднення розплавів, що утворюються під час плавлення 
некомпактної і легковагої вторинної алюмінієвої сировини, газами та твердими 
неметалевими домішками. Неметалеві домішки (тверді й газоподібні) 
потрапляють у алюмінієвий розплав переважно з шихтових матеріалів, а 
насичення ними відбувається під час виплавляння і розливання сплавів. 
Найбільш шкідливою серед газових домішкою для алюмінієвих розплавів є 
водень. 

Дослідниками Альтман М.Б., Макаров Г.С., Курдюмов О.В., Белов В.Д., та 
іншими виявлено, що кількість водню, адсорбованого на поверхні дрібних 
часточок оксиду алюмінію, який достатній для утримання їх від осадження в 
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розплавленому алюмінії, дорівнює половині сумарного обʼєму оксидних 
частинок. Тому кількість газоподібного водню пропорційна вмісту оксиду в 
розплаві. Оксиди алюмінію, наявні в алюмінієвому розплаві у вигляді α- і γ-
Al2O3 [1,3]. Якщо розплав містить активні оксиди α-Al2O3, тоді водень в ньому 
знаходиться і як розчин, і як комплексні сполуки типу γ-Al2O3·хН. Розпад 
комплексної сполуки під час охолодження та кристалізації розплаву спричинює 
утворення газової пористості у виробу. 

Істотно підвищити чистоту отриманого металу та зменшити його втрати 
внаслідок ошлакування металу дозволяють сучасні технології рафінування 
[5,22,23]. Традиційними технологіями видалення зважених твердих домішок і 
водню з алюмінієвих розплавів є відстоювання, обробка сумішами фторидних і 
хлоридних солей, продування інертними й активними газами, вакуумування, 
фільтрування. Запропоновані нові способи рафінування (ультразвукове, 
магнітно-імпульсне оброблення та ін.) істотно розширюють можливості 
очищення розплавів, отриманих під час плавлення вторинної сировини. 
Перелічені способи очищення базуються на різних фізико-хімічних процесах: 
седиментації (відстоювання розплавів), вилучення за адсорбційно-
флотаційними механізмами (оброблення флюсами), флотації (продування 
газами), адгезії (фільтрування). Способи рафінування за технологічними 
ознаками поділяють на такі групи: поверхневе рафінування; струменеве 
рафінування, рафінування пузирками. Відомі технології рафінування 
характерні або для одної з груп, або є універсальними (так, оброблення 
флюсами можна застосувати для будь-якої групи) [1-5,20]. Враховуючи 
різноманітність вимог до ступеня чистоти металу, особливості взаємодії 
окремих алюмінієвих сплавів з газами й оксидами, для очищення розплавів від 
декількох типів домішок слід використовувати різні способи рафінування у 
поєднанні, тобто комплексно. 

На підставі теоретичних досліджень для видалення неметалевих домішок 
із алюмінієвих розплавів, отриманих під час плавлення використаного 
алюмінієвого пакування, вибрано фільтрування крізь зернисті фільтри. Як 
фільтрувальний матеріал для експериментального дослідження вибрано 
магнезит, сплав фторидів кальцію та магнію (50 % СаF2, 50 % MgF2). 

Зернистим фільтрам у вигляді шару висотою 15−20 см із зерен розміром 
5−15 мм фільтрувального матеріалу (корунд, магнезит, графіт або сплав 
фторидних солей) властивий значно більший ефект очищення. Під час 
фільтрування крізь зернисті фільтри очищення розплаву від неметалевих 
домішок відбувається не тільки механічним відокремленням великих за 
розміром домішок і оксидних плівок. Істотно впливає змочування матеріалу 
фільтра розплавом (тобто дія адсорбційних сил), утворення зон зниженого 
тиску та вихрів, які виникають під час руху рідкого металу. Такий складний 
механізм процесу фільтрування спричинює інтенсивну дегазацію та очищення 
від твердих неметалевих домішок, в тому числі й дрібних. 

Результати дослідження впливу матеріалу фільтра, розміру зерен 
фільтрувального матеріалу, висоти шару фільтра, температури фільтрування на 
ступінь рафінування розплаву, отриманого із вторинної алюмінієвої сировини з 
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лакофарбовим покриттям, приведено в роботі [2]. Встановлено, що для 
отримання однакового ступеня рафінування алюмінієвих розплавів від 
неметалевих домішок розмір зерна фільтра зі сплаву фторидів може бути в 
1,5−2 рази більший, ніж розмір зерна магнезиту. Чим більша висота шару і 
менший розмір зерна матеріалу фільтра, тим більша кількість домішок 
затримується фільтром із сплаву фторидів і магнезиту. 

Результати дослідження впливу температури фільтрування на ступінь 
рафінування  алюмінієвих розплавів крізь фільтри однакової висоти (120 мм) з 
різних матеріалів приведено на рис.11. Встановлено, що змінення температури 
розплаву в інтервалі температур 700–750 °С при фільтруванні крізь 
досліджувані фільтри суттєво не впливало на ступінь рафінування розплаву від 
неметалевих домішок. 
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Рис. 11. Залежність ступеня рафінування розплаву від температури і 

матеріалу фільтра 
 
Висновки 
Досліджено сучасні способи збирання і переробки в Україні та за 

кордоном вторинної алюмінієвої сировини з лакофарбовим покриттям на 
поверхні. Показано, що вибір способу переробки використаного алюмінієвого 
пакування і тари залежить від способу збирання. Запропонована технологічна 
схема виробництва алюмінієвих сплавів із залученням до шихти вторинної 
алюмінієвої сировини з лакофарбовим покриттям на поверхні. 

На підставі проведених досліджень пропонуються наступні заходи щодо 
переробки використаного алюмінієвого пакування і тари на якісний метал для 
отримання алюмінієвих сплавів: 

а) на пунктах збирання використаного алюмінієвого пакування 
(алюмінієвих банок, фольги, блістерів, тубів та ін.) встановити пристосування 
для пресування банок, тубів уздовж утворюючої; 

б) на виробничих ділянках металургійних або машинобудівних 
підприємств для переробки вторинної алюмінієвої сировини з лакофарбовим 
покриттям шляхом плавлення на якісний метал: 

1) додатково встановити: 
– барабанну атмосферну сушарку типу БН, що обертається, діаметром 
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1,2 м (для випалювання сировини); 
– гідравлічний пакетувальний прес типу Б–1334 з мінімальним робочим 

зусиллям 2500 кН (для пресування сировини); 
2) випробувати випалювання вторинної алюміінієвої сировини з 

лакофарбовим покриттям при температурі 470±10°С у конвеєрних сушарках, 
що застосовують для сушіння брикетів; 

в) підготовлену вторинну алюмінієву сировину слід переплавляти в 
індукційній тигельній печі. 

Проведеними дослідженнями підтверджено доцільність використання 
зернистих фільтрів, виготовлених зі сплаву фторидів кальцію та магнію, для 
видалення зважених неметалевих домішок із розплавів, отриманих під час 
плавлення вторинної алюмінієвої сировини з лакофарбовим покриттям. 
Виявлені закономірності є основою для вибирання технологічних умов 
фільтрування розплавів, отриманих під час плавлення вторинної алюмінієвої 
сировини, від неметалевих домішок і водню в промислових умовах. 
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 
ELECTROTECHNICAL COMPLEXES OF DRINKING WATER DISINFECTION 

DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-028 
Вступ 
Вода є найбільш важливим компонент життя всіх живих організмів. Якість 

води визначається комплексом її хімічних, біологічних компонентів та 
фізичних властивостей, які зумовлюють придатність води для 
водокористування [1].  

При оцінці ризику питної води для здоров’я населення найбільше значення 
мають мікробіологічні забруднення. Вважається, що небезпека захворювань від 
мікробіологічних забруднень води в кілька тисяч разів вища, ніж при 
забрудненні води хімічними сполуками різної природи.  

У документах “Керівництва по контролю якості питної води” Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) зазначено: “Потенційні наслідки 
мікробного забруднення є такими, що контроль за ними повинен бути завжди”. 
Ці документи включають такі нормативи для питної води [1]: мікробіологічні 
показники; неорганічні компоненти; радіоактивність; органічні показники; 
пестициди і компоненти, які застосовуються або утворюються при дезінфекції 
води. Окрім міжнародних нормативів ВООЗ існує Директива з питної води 
Європейського союзу, де наведено перелік забруднювачів води, що є 
пріоритетними для контролю [2]. 

Досягти гарантованої якості за мікробіологічними показниками можливо 
тільки у випадку, коли система знезараження води відповідає цілому ряду 
вимог [2]: ефективність, безперервність, надійність, безпека для людини, 
екологічна безпека. 

Зокрема в нашій державі чинним є Закон України [3], який включає 
правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного 
водопостачання. До числа невідкладних заходів у реалізації цього 
законодавчого положення відноситься вдосконалення нормативної бази, що 
визначає якість питної води, відповідно до розвитку науки [4]. 

 
3.1. Аналіз УФ-технології бактерицидного знезараження води 
Аналіз показує, що найбільш перспективним методом знезараження питної 

води є технологія з використанням ультрафіолетового випромінювання, яка 
динамічно розвивається в останні десятиліття в порівнянні з іншими методами 
очищення води [5, 6].  

Тенденція до широкого застосування методу УФ-знезараження води 
замість традиційного хлорування та інших хімічних методів зумовлена 
введенням посилених вимог до якості води [1] і виявленням негативного 
впливу побічних продуктів [7], що утворюються при хімічних методах 
знезараження, так і досягненнями в галузі світлотехніки, які зробили метод УФ-
обробки конкурентоспроможним [8]. 

Ультрафіолетове випромінювання (УФВ) з довжиною хвилі 250-260 нм 
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має найбільшу антимікробну дію до бактерій, вірусів і спор. Чутливість 
мікроорганізмів до УФВ визначається за дозою випромінювання, що 
вимірюється в мДж/см2. Антимікробний ефект УФ-випромінювання по 
відношенню до різних видів мікроорганізмів знаходиться в діапазоні доз від 2,5 
до 440 мДж/см2 [9]. У практиці водопідготовки прийнято вважати, що для 
ефективного знезараження води УФ-технологія повинна забезпечувати дозу 
опромінення не менш, ніж 16 мДж/см2 [9]. 

УФ-випромінювання є ефективним засобом проти всіх мікроорганізмів, що 
присутні у воді, включаючи бактерії, віруси, грибки, плісень, дріжджі та 
водорості, але деякі з них більш стійкі чим інші [10]. 

Під впливом УФ-випромінювання в клітинах мікроорганізмів 
відбуваються незворотні процеси, що викликають порушення молекулярних та 
міжмолекулярних зв’язків. Утворені під впливом УФ-випромінювання 
молекули озону, атомарний кисень, вільні радикали і гідроксильні групи 
додатково впливають на інактивацію мікроорганізмів у воді. 

Метод знезараження води УФ-випромінюванням має ряд переваг перед 
іншими методами знезараження [11]: УФ-опромінення ефективно інактивує не 
тільки більшість бактерій, вірусів, але і паразитарних найпростіших, у тому 
числі стійких до дії хлору та інших окиснювачів; УФ-знезараження води не 
призводить до утворення в ній шкідливих побічних продуктів на відміну від 
окисних технологій. УФ-випромінювання не погіршує органолептичні 
властивості води (запах, присмак); на процес УФ-знезараження не впливають 
рН та температура води, на відміну від окисних технологій знезараження; час 
знезараження при УФ-опроміненні становить 1-10 с в проточному режимі, тому 
відсутня необхідність у створенні контактних резервуарів; метод УФ-
знезараження більш безпечний і екологічний порівняно з хімічними 
технологіями; сучасні УФ-комплекси на основі електротехнічних пристроїв 
низького тиску працюють на промисловому енергоживленні з напругою 110, 
220, 380 В, тоді як комплекси на основі озону використовують напругу до 8-30 
кВ, що призводить до забезпечення більш високих вимог з електробезпеки і 
кваліфікації обслуговуючого персоналу; сучасні бактерицидні електротехнічні 
системи та пускорегулююча апаратура мають високий експлуатаційний ресурс, 
забезпечують високий ступінь технологічної надійності УФ-комплексів 
дезінфекції.  

Негативними сторонами знезараження води УФ є [12, 13]: залежність 
бактерицидного ефекту від мутності і кольоровості оброблюваної води, виду 
мікроорганізмів, їхньої кількості, дози опромінення; до числа негативних 
особливостей УФ-способу відноситься і можливість осадження гумінових 
кислот, заліза і солей марганцю, що знаходяться у воді, на кварцовому чохлі 
джерела, що зменшує інтенсивність випромінювання; дана технологія не має 
ефекту післядії, що може бути причиною вторинного росту бактерій в 
оброблюваній воді, тобто реактивація [14] виникає в тих випадках, коли 
інтенсивність УФ-випромінювання нижче необхідного рівня. Проте відзначені 
недоліки не зменшують ефективність використання УФ-технологій 
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бактерицидного знезараження води, а тільки є приводом подальших досліджень 
і пошуку альтернативного використання УФ-методів [15-18]. 

 
3.2. Розробка електротехнічного комплексу УФ-знезараження питної 

води  
Питна вода, як правило містить цілий набір забруднень різної природи: 

механічні частинки, солі важких металів, органічні молекули різних розмірів, 
бактерії, віруси і т.д. Тому основоположними критеріями при створенні 
апаратно-технологічної схеми електромеханічного комплексу знезараження 
води на етапах водопідготовки є склад вхідної води та вимоги до якості води 
обумовлені технологічним процесом.  

Вимоги до питної води останнім часом стають більш жорсткими [1], і 
досягти цих параметрів за мікробіологічними показниками без зміни хімічного 
складу води не завжди вдається.  

На рис.1. наведена схема електротехнічного комплексу водопідготовки, 
яка включає в логічній послідовності прийоми водопідготовки, що 
застосовуються в залежності від необхідних параметрів її чистоти.  

 
Рис. 1. Схема електротехнічного комплексу водопідготовки з 

використанням різних методів 
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В таблицях 1 та 2 наведені мікробіологічні показники безпеки питної води 
різних підприємств агропромислового комплексу до впровадження 
електротехнічних систем бактерицидного знезараження з використанням УФ-
випромінювання.  

Згідно даних (табл. 1) не відповідність питної води п.1 (загальне мікробне 
число) складає 28 %, а за пп. 2-7 не більше 7 %, а згідно даних табл. 2 за 
вмістом патогенних кишкових найпростіших не відповідність питної води 
складає - 2%.  

Для рішення питання мікробіологічного забруднення питної води 
використаємо електротехнічну схему ультрафіолетового випромінювання для 
бактерицидного знезараження питної води.  

Переваги методу УФ-знезараження перед хімічними реагентними 
методами відзначається і рядом авторів [19, 20], головним з яких є відсутність 
змін складу і органолептичних властивостей (запаху, смаку). Ультрафіолетове 
випромінювання дозволяє знищувати віруси і грибки на які не діють традиційні 
хімічні методи, зокрема хлорування [21]. 

Бактерицидна дія ультрафіолетового випромінювання при знезараженні 
води здійснюється за рахунок прямої дії ультрафіолетових променів на клітину 
та молекулярну структуру мікроорганізмів, викликаючи модифікуючи 
фотохімічні пошкодження ДНК [20]. Зміни в ДНК мікроорганізмів 
накопичуються і призводять до уповільнення темпів їх розмноження і 
подальшого вимирання в першому і наступному поколіннях [22].  

Таблиця 1 
Мікробіологічні показники безпеки питної води 

№  
з/п 

Найменування показників,  
одиниця вимірювання  

Нормативи для 
питної води 

Фактичні 
дані 

1 Загальне мікробне число  
при t 37° C - 24 год , КУО/см3 

≤ 100  
(≤ 50) 5-280 

2 Загальні коліформи, КУО/100 см3 відсутність 0-17 
3 E.coli, КУО/100 см3 відсутність 0-42 
4 Ентерококи, КУО/100 см3 відсутність 0-21 

5 Патогенні ентеробактерії  
(наявність в 1 дм3) відсутність 0-19 

6 Коліфаги, КУО/дм3 відсутність 0-24 

7 
Ентеровіруси, аденовіруси, антигени 
ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та 
інші (наявність в 10 дм3) 

відсутність відсутні 

 
На рис. 2 наведена типова схема розробленого електротехнічного 

комплексу бактерицидного знезараження питної води з використанням 
розроблених установок УФ-опромінення [23, 24], при використанні 
розроблених джерел УФ-дії [25, 26]. При розрахунках та проектуванні 
установок використанні наступні технічні принципи та результати 
експериментальних робіт [27, 28, 29]. 
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Таблиця 2 
Паразитологічні показники безпеки питної води 

№  
з/п 

Найменування показників  
(одиниці виміру) 

Нормативи для 
питної води Фактичні дані 

1 

Патогенні кишкові найпростіші: 
ооцисти, криптоспоридій, ізоспор, 
цисти лямблій, дизентерійних амеб, 
балантидія кишкового та інші. 
(клітини, цисти в 50 дм3) 

відсутність 0-6 

2 Кишкові гельмінти  
(клітини, яйця, личинки в 50 дм3) відсутність відсутні 

 

 
Рис. 2. Схема розробленого електротехнічного комплексу УФ-дії 

 
При впровадженні електротехнічних систем бактерицидного знезараження 

питної води в комплексах бактерицидного знезараження води під дією УФ-
випромінювання, вдалося досягти нормативних показників за 
мікробіологічними показниками (табл. 3). А паразитологічні показники безпеки 
питної води не виявлені. 

Згідно отриманих даних питна вода відповідає всім вимогам нормативної 
документації за вмістом мікробіологічних та паразитологічних показників 
безпеки питної води [1].  

На основі аналізу та досвіду конструювання установок УФ-знезараження 
води запропонована найбільш ефективна конструкція установки проточного 
типу, в якій лампу розташовують по осі циліндричної опромінювальної камери. 
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У разі такого конструктивного рішення майже весь потік УФ-випромінення 
проходить через шар води і дезінфекція (знешкодження 99,9 % 
мікробіологічних об’єктів, які перебувають у воді) забезпечується 
мінімальними енергозатратами. 

Таблиця 3 
Мікробіологічні показники безпеки питної води 

№  
з/п 

Найменування показників,  
одиниця вимірювання  

Нормативи для 
питної води 

Фактичні 
дані 

1 Загальне мікробне число  
при t 37° C - 24 год , КУО/см3 

≤ 100  
(≤ 50) 0-13 

2 Загальні коліформи, КУО/100 см3 відсутність відсутні 
3 E.coli, КУО/100 см3 відсутність відсутні 
4 Ентерококи, КУО/100 см3 відсутність відсутні 

5 Патогенні ентеробактерії  
(наявність в 1 дм3) відсутність відсутні 

6 Коліфаги, КУО/дм3 відсутність відсутні 

7 
Ентеровіруси, аденовіруси, антигени 
ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та 
інші (наявність в 10 дм3) 

відсутність відсутні 

 
Розрахунок опромінювальної установки зводиться до визначення такої 

зони опромінювального простору, яка піддається мінімальній бактерицидній 
опроміненості minЕ  [27]. Тому всі інші зони активного об’єму aV  установки 
будуть зазнавати надлишкової експозиції. Необхідна експозиція SН  (Вт·см- 2) 
досягається варіацією minЕ (Вт·м-2) або часу t (с): 

tEH S ⋅= min       (1) 
 
Ефективний час t (с) перебування води в установці визначаємо за 

формулою: 

Q
VVV

Q
Vt a

⋅
−−

=
⋅

=
36003600

21      (2) 

де V  – об’єм опромінювальної порожнини установки, м3; 1V  – об’єм 
зануреної частини зовнішньої колби лампи, м3; 2V  – об’єм застійних зон 
камери, який сягає до 10 % об’єму опромінювальної порожнини і залежить від 
конструкції установки, м3; Q  – продуктивність установки, м3·год-1. 

 
Розрахунок параметрів електротехнічної системи знезараження води 

проточного типу проводимо з врахуванням рекомендацій [30]. Відправним 
пунктом є те, що в установці забезпечується необхідна поверхнева експозиція 
опромінення SН  для інактивації мікроорганізмів. Поверхнева експозиція 
інактивації SН , а не об’ємна VН  вибрана тому, що для інактивації 
мікроорганізмів дані щодо значень SН  визначаються більш простим методом і є 
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відомими [8]. 
Енергетична яскравість 0L  зовнішньої поверхні лампи радіусом 1R  

визначалася експериментально за допомогою УФ-радіометра «Тензор-31». Для 
врахування природного спаду променевого потоку лампи протягом строку 
служби (~35 % до 8000 год горіння) застосовуємо коефіцієнт запасу 0,65: 

01 65,0 LL =       (3) 
 
Діаметр камери вибираємо з урахуванням даних [29], де рекомендується, 

щоб діаметр опромінювальної порожнини не був більше ніж 100 мм. 
Довжину опромінювальної порожнини визначали довжиною 

занурювальної частини зовнішньої колби лампи. Схему опромінювальної 
частини установки показано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема опромінювальної установки: 1 – бактерицидна лампа;  

2 – кварцовий чохол; 3 – стінка камери 
 
Оскільки згідно з другим законом опроміненості вона є обернено 

пропорційною квадрату відстані R  від джерела, тобто 

2

1~
R

E       (4) 

а згідно з законом Бугера-Ламберта променевий потік (а пропорційно йому і 
опроміненість) під час проходження крізь шар води вздовж осі х змінюється за 
формулою: 

Ф(х)=Ф0 е– kх,     (5) 
де k  – показник послаблення променевого потоку, тоді формула для 
визначення мінімального значення бактерицидної опроміненості min,bE  на 
внутрішній поверхні стінки камери 3 (рис. 4) установки має вигляд: 

)(
2

2
0,

min,
0RRkоb

b e
R

RE
E −−⋅

⋅
= ,     (2.6) 

де оbE ,  – опроміненість на зовнішній поверхні кварцового чохла 2 (рис. 4); 0R  
та R  – відповідно зовнішній радіус кварцового чохла 2 і внутрішній радіус 
камери 3. 

 
Показник k  послаблення променевого потоку показує, яка частка Ф∆  

початкового бактерицидного потоку втрачається під час проходження крізь 
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одиницю товщини шару води. Але оскільки поглинання зменшується разом зі 
зниженням інтенсивності бактерицидного потоку для розрахунків береться 
значення показника 1k  послаблення бактерицидного потоку шаром води 
товщиною 1 см. 

Значення коефіцієнта поглинання за такої товщини змінюється в межах: 
− природної води поверхневих джерел – від 0,2 до 0,6; 
− питної води артезіанських джерел водопостачання – від 0,05 до 0,2; 
− питної води з поверхневих джерел – від 0,15 до 0,3. 
За наявності такої можливості показник 1k  визначаєnmся у лабораторних 

умовах в кожному конкретному випадку.  
Тоді мінімальне значення проміжку часу опромінення в годинах, необхідне 

для утворення бактерицидної (поверхневої) дози bН  на внутрішній поверхні 
стінки камери (коли вода в ній є нерухомою) визначаємо за формулою: 

)(
2
00,

2
0

3600
RRk

b

b
mim e

RE
RHt −⋅
⋅⋅
⋅

=     (7) 

 
Якщо ж вода рівномірно (ламінарно, тобто не перемішуючись) рухається 

(тече) вздовж камери то за формулою: 

t
b

=ϑ ,       (8) 

де b  – довжина випромінювальної частини лампи, можна визначити мінімальне 
значення швидкості (в метрах за годину) протікання води. Отже, 

)(
2

2
00,

min
0

3600 RRk

b

b e
RH

RE −−⋅
⋅

⋅⋅
=ϑ

 
   (9) 

 
Продуктивність Q установки (в метрах кубічних за годину) може бути 

визначена за формулою: 

0t
VQ =        (10) 

де V – опромінюваний об’єм води. 
 
В нашому випадку ( )2

0
2 RRbV −⋅⋅= π , тому 

)(

2

2
0

22
00, 12

)(3600 RRk

b

b e
RH

RRREb
Q −−⋅

⋅
−⋅⋅⋅

=
π

   (11) 

 
При таких умовах, навіть у разі ламінарної течії (коли шари води не 

перемішуються), віддалені від джерела УФ-дії шари води будуть отримувати 
необхідну для інактивації дозу. 

Використання в формулах (7) – (11) опроміненості оbE ,  разом з 
експоненційним множником має перевагу перед способами, коли за основу 
береться значення опроміненості, усереднене по товщині шару води, тому що 
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показник ( )0RRk −  має значення більше ніж насправді. Завдяки цьому значення 
опроміненості min,bE  на внутрішній поверхні стінки камери береться завжди з 
деяким запасом. Теж саме стосується інших параметрів знезараження, а саме 
tmin, minϑ  та Q, в той час як способи з усередненою опроміненістю можуть 
призвести до недоопромінення шарів води, близьких до стінки камери. 

У деяких випадках пропонується для підвищення ефективності 
знезараження перемішувати воду в камері установки і навіть є спроби 
побудувати математичні моделі таких процесів [8]. Можливість перемішування 
уявляється примарною, оскільки, наприклад, маса (і об’єм) шару води 
товщиною 10 мм, який прилягає до внутрішньої стінки камери діаметром 
100 мм буде більше шару води такої самої товщини, який прилягає до 

лампового чохла діаметром 30 мм в 7.2
3040
90100

22

22

=
−
−  рази.  

Слід зазначити, що будь-які розрахунки параметрів установок 
бактерицидного знезараження УФ-випроміненням слід вважати таким, що 
мають наближений характер. Причин кілька, а саме: закон Бугера-Ламберта є 
суворо справедливим лише для вузького пучка променів; не по всій довжині 
камери вода переміщується (тече) рівномірно. 

В зв’язку з цим атестація ефективності систем бактерицидного УФ-
знезараження води проводиться методом біодозиметрії [22]. 
Експериментальним шляхом визначається (контролюється) значення дози 
опромінення, необхідної для досягнення потрібного ступеню інактивації 
мікроорганізмів. Такий підхід є не тільки виправданим, але й необхідним ще й 
тому, що завдяки природній еволюції, стійкість патогенних мікроорганізмів 
підвищилась: до хлору в 5 разів; до озону в 2 – 3 рази; до ультрафіолету в 4 
рази. 

 
Висновки 
В представленій роботі здійснено аналіз методів знезараження питної води 

під дією УФ-випромінювання. Відзначені переваги та недоліки УФ-методів в 
порівнянні з хімічними та іншими фізичними методами. Розроблено типовий 
електротехнічний комплекс бактерицидного знезараження питної води, з 
використанням розроблених установок УФ-дії. Вдосконалена методика 
розрахунку опромінювальних систем УФ-знезараження води шляхом вибору 
розмірів камери із умов, при яких мінімальна опроміненість внутрішньої 
поверхні камери розраховується із умов забезпечення необхідної поверхневої 
дози. 
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ГЛАВА 4. РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ МОНИТОРИНГА 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ МОНІТОРИНГУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНІВ-СТРІЛЬЦІВ З ЛУКА 

RADIOMEASURING DEVICES FOR MONITORING THE PHYSICAL FITNESS OF ARCHERY 
ATHLETES 

DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-006 
 
Вступ 
Розвиток сучасної діагностичної апаратури біомедичного та спортивного 

призначення характеризуються стрімким розширенням фізичних методів 
вимірювального перетворення функціональних можливостей, підвищенням 
технічних характеристик, широким впровадженням мікроелектронних 
технологій і мікропроцесорної техніки. Сьогодні важко перерахувати всі 
напрямки спортивної науки, які приймають участь в становленні і 
вдосконаленні майстерності спортсменів. Протягом декількох десятиліть 
зусилля вчених спрямовані на вдосконалення різних систем спортивної 
підготовки [1]. Підготовка спортсменів середньої і високої кваліфікації істотно 
розрізняється як по напруженості змагальної діяльності і характером 
підготовки до неї, так і за своїми завданнями, змістом і організацією. У той же 
час, сформовані багато років назад, загальні принципи побудови тренувального 
процесу вже не відповідають вимогам сьогодення. Тому пошук нових 
принципів і форм організації підготовки стрільців високого класу виправданий, 
необхідний і є важливим завданням науковців і тренерів [2]. 

Спортивні досягнення стрільців з лука та їх функціональна готовність до 
конкретних змагальних дистанцій є визначальною. Спортсмени стрілки, що 
володіють високими функціональними показниками, демонструють вищі 
результати на різних дистанціях стрільби. Удосконалення системи спортивної 
підготовки являє собою складну задачу, яка не може бути вирішена без 
високоточних і швидкодіючих радіовимірювальних систем здатних надати 
інформацію про ступінь підготовки спортсмена і адекватності налаштування 
матеріальної частини. 

При досягненні спортсменом-стрільцем вершин спортивної майстерності і 
перед ним, і перед тренером постає складне завдання. Бажання продовжити 
використання колишніх схем планування тренування, лише збільшуючи обсяг і 
інтенсивність навантаження, або шукати нові форми організації тренувального 
процесу. 

 
4.1. Комп'ютерні системи для радіовимірювання та радіоконтролю  
На сучасному етапі розвитку науки і техніки, можна зазначити, що в 

різноманітні її галузі інтенсивно та досить глибоко проникають 
мікропроцесорні системи обробки інформації. Вони не тільки радикально 
змінюють властивості багатьох пристроїв, а і відкривають нові можливості їх 
використання. Контрольно-вимірювальна техніка по широті і ефективності 
використання мікропроцесорів і мікроконтролерів займає одне із перших місць 
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[3, 4].  
Розвиток методів вимірювання в сучасній техніці неможливий без 

створення складних автоматизованих радіовимірювальних систем. При 
великому обсязі вимірювальних операцій по значній кількості каналів, а також 
трудомісткість оброблення інформативних параметрів,  змушують приділяти 
значну увагу автоматизації процесу вимірювань. 

Високий рівень автоматизації процесу вимірювань став можливий при 
застосуванні сучасних електронно-обчислювальних засобів, мікроконтролерів, 
мікропроцесорних систем та одноплатних комп'ютерів, сполучених з 
вимірювальними приладами або вбудованих в них. Взаємодія вимірювальних 
приладів і комп'ютерів здійснюється через пристрої сполучення – інтерфейси. 
Компʼютиризовані системи забезпечують підвищення продуктивності процесу 
вимірювання завдяки автоматизації керування приладами, збільшення точності 
вимірювань, а також обробку експериментальних даних і їх виведення для 
індикації або реєстрації [4, 5].  

Використання вбудованих мікроконтролерів, мікропроцесорних систем та 
одноплатних комп'ютерів істотно спрощує роботу з приладами. 
Мікропроцесорні системи стали частиною електронних радіовимірювальних 
приладів, які застосовуються для вимірювання параметрів електричних 
сигналів, а також неелектричних фізичних величин. Використання 
мікропроцесорів в радіовимірювальній техніці у багато разів підвищило 
точність приладів, значно розширило їх функціональні можливості, спростило 
керування їх роботою, підвищило надійність, швидкодію, призвело до 
створення програмованих, повністю автоматизованих радіовимірювальних 
приладів. Застосування мікроконтролерів, мікропроцесорів та ПЛІС дало 
можливість для створення вимірювально-обчислювальних комплексів – 
автоматизованих засобів вимірювань, призначених для дослідження, контролю 
та випробувань складних об'єктів [6, 7].  

Мікропроцесорна система, введена до складу багатофункціонального 
засобу вимірювання, перетворює його в програмно-керований пристрій. 
Функціональні можливості такого пристрою визначаються записаною 
програмою і можуть бути легко змінені при переході до іншої програми, що 
зберігається в постійному запам'ятовуючому пристрої [3].  

Підвищення точності вимірювальних приладів досягається за рахунок 
автоматичної компенсації  систематичної похибки, зокрема автоматичної 
установки нуля перед початком вимірювань, автоматичного виконання 
самокалібрування, здійснення самоконтролю, зменшення впливу випадкових 
похибок шляхом проведення багатократних вимірювань з подальшим 
усереднюванням їх результатів [6].  

При виконанні непрямих вимірювань мікропроцесорна система 
автоматично відповідно до заданої програми оброблює режими вимірювань, 
запам'ятовує результати прямих вимірювань, проводить необхідні обчислення і 
виводить знайдене значення виміряної фізичної величини на пристрої 
відображення інформації. Хоча вимірювання за своєю природою залишаються 
непрямими, експериментатор сприймає їх як прямі.  
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Функціональні можливості вбудованих у прилади обчислювальних засобів 
безперервно розширюються з розвитком елементної бази цифрової техніки, 
особливо мікроконтролерів, мікропроцесорів та ПЛІС. На даний час 
мікроконтролери дають змогу з мінімальними затратами реалізувати велику 
номенклатуру систем управління різноманітними об’єктами і процесами, 
водночас інтегруючи на одному кристалі високопродуктивний процесор, 
пам’ять, а також набір периферійних пристроїв. Саме завдяки цьому 
мікроконтролери досить широко використовуються в промисловій автоматиці, 
контрольно-вимірювальній техніці, апаратурі зв’язку, побутовій техніці тощо [5 
–7]. Збільшення швидкодії тобто підвищення тактової частоти та 
удосконалення архітектури, зниження напруги живлення, збільшення 
оперативної та FLASH пам’яті на кристалі з можливістю внутрішньо-схемного 
програмування, введення в склад мікропроцесора складних периферійних 
блоків, USB-інтерфейсу для можливості спільного функціонування з новими 
поколіннями персональних комп’ютерів та швидкодіючих зовнішніх 
периферійних пристроїв є основними напрямками одноплатних комп'ютерів [6]. 

 
4.2. Радіовимірювальний прилад визначення м'язової пам'яті  

спортсменів-стрільців з лука 
Будь-яка рухова дія людини (в тому числі і спортивна) може бути виконана 

тільки при гарній фізичній підготовленості – при достатньому рівні розвитку 
фізичних якостей. Тому для успішного проведення навчально-тренувального 
процесу підготовки спортсмена необхідно знати рівень розвитку його фізичних 
якостей, необхідних для успішного виконання багаторазових якісних пострілів 
при високому психологічному навантаженні [1]. 

Фізична підготовленість спортсмена зазвичай визначається на основі 
результатів виконання спеціальних тестових вправ. Ці результати залежать не 
тільки від рівня розвитку фізичних якостей, але і від досконалості техніки 
виконання пострілів і від уміння спортсмена виконувати їх з граничним 
емоційним напруженням сил. 

Радіовимірювальний прилад визначення м'язової пам'яті спортсменів-
стрільців з лука, яка призначена для вдосконалення рухів спортсмена в процесі 
виконання пострілу з лука з метою доведення їх до автоматизму і надалі 
керувати ними на рівні підсвідомості. 

Одним з перспективних наукових напрямків в розробці 
радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів, запропонованих в 
роботі, є використання залежності реактивних властивостей і негативного 
опору напівпровідникових приладів від впливу зовнішніх фізичних величин і 
створення на цій основі нового класу мікроелектронних частотних 
перетворювачів тиску, кутового положення і прискорення [8, 9]. У пристроях 
такого типу відбувається перетворення вище перерахованих зовнішніх впливів 
в частотний сигнал, що дозволяє створювати радіовимірювальні 
мікроелектронні перетворювачі за інтегральною технологією і дає можливість 
підвищити швидкодію, точність і чутливість, розширити діапазон вимірюваних 
величин, поліпшити надійність, стійкість і довготривалу стабільність 
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параметрів. 
Використання як інформативного параметра частоти дозволяє уникнути 

застосування підсилювальних пристроїв і аналого-цифрових перетворювачів 
при обробці інформації, що знижує собівартість систем контролю і управління 
[10- 12]. 

Радіовимірювальний прилад визначення м'язової пам'яті спортсменів 
призначено для аналізу і визначення основних характеристик системи "лук-
стрілок" в реальному масштабі часу. Вимірювання проводяться кожні 8-10 мс 
паралельно по 5 вимірювальним каналам. На рис.1 показано розміщення 
сенсорів на напальчнику спортсмена, а на рис.2 фотографія 
радіовимірювального приладу. На рис.3 представлена блок-схема 
радіовимірювального приладу визначення м'язової пам'яті спортсменів-
стрільців з лука [13]. 

Розглянемо роботу і схемотехнічне рішення частотного перетворювача 
тиску. Електрична схема частотного перетворювача тиску наведена на рис. 4. 
Вона являє собою інтегральну схему, що складається з трьох біполярних 
транзисторів HFA3096, опорів R2-R5, а також тензорезистивного чутливого 
елемента R2, що дозволяє створити автогенераторний пристрій. Коливальний 
контур пристрою реалізований на основі еквівалентної ємності повного опору 

 
Рис. 1. Розміщення сенсорів на напальчнику спортсмена 

 

 
Рис. 2. Фотографія радіовимірювального приладу 
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Рис. 3. Блок-схема радіовимірювального приладу визначення м'язової 

пам'яті спортсменів-стрільців з лука 
 
на електродах колектор-колектор біполярних транзисторів VT1 і VT2 і активної 
індуктивності на основі транзистора VT3 з фазозсувним ланцюгом R5C1 [14]. 
Чутливим до тиску елементом виступає MEMS сенсор фірми Interlink 
Electronics FSR-400. На тензочутливий елемент R1 діє тиск, що приводить до 
зміни еквівалентної ємності коливального контуру, що в свою чергу, викликає 
зміну резонансної частоти автогенератора. 
 

 
Рис. 4. Електрична схема частотного перетворювача 

 
Апроксимована функція перетворення 

2

2 3

ln( )+ (ln( )) =
1+ ln( )+ (ln( )) + (ln( ))

a c x e xy
b x d x f x

+ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

,                                  (1) 

де y  – визначений параметр (тиск); x  – частота генерації; , , , , ,a b c d e f  – 
коефіцієнти. 

 
Розроблений радіовимірювальний прилад моніторингу фізичної підготовки 

спортсмена-стрільця з лука складається з вимірювального блоку, який 
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розташований на напальчнику спортсмена (див. рис. 3) і складається з трьох 
сенсорів тиску з частотними перетворювачами [13]; сенсора нахилу, по осях з 
частотним перетворювачем і сенсора кутових прискорень, також по осях з 
частотним перетворювачем; трьох мікроконтролерів і радіомодуля передачі 
інформації на частоті 2,4 ГГц [13]. 

 

 
Рис. 5. Апроксимована функція перетворення 

 
За допомогою розробленого радіовимірювального приладу можна 

визначати основні характеристики механіко-біологічної системи "лук-стрілок" 
[15]: 

1. Визначення сили натягу плечей лука – 10...25 кг, ± 5 гр. 
2. Можливість визначення розподілу навантаження на пальці – 10...25 кг, 

± 5 гр. 
3. Визначення зміни положення кисті руки яка розтягує лук – по трьом 

осям (x, y, z) ± 0,10. 
4. Визначення прискорення або уповільнення тяги – 0,001g. 
5. Визначення м'язової пам'яті спортсмена при виконанні 10…20 

повторень. Попередньо дається проба до 5 разів. 
6. Фіксується динаміка і сила натягу лука. 
7. Визначення кількості проб, які збігалися з силою натягу спортсмена і 

проби які знаходяться в межах 10, 20, 30, 40, 50 гр. 
8. Утримання лука в статичному положенні на час до втрати стабільності і 

появи тремору м'язів. 
Розроблено оригінальне програмне забезпечення радіовимірювального 

приладу. Програма iArch проста у використанні і не вимагає особливої 
підготовки і навчання. На рис. 6 представлений скріншот вікна інтерфейсу 
програми. Програма працює під різними операційними системами: Windows 7, 
8, 10 (32 bit, 64 bit), Linux. Драйвера підключення приладу до комп'ютера, як і 
програма iArch є оригінальною розробкою. 

Дані отримані з кожного перетворювача (кожні 8-10 мс) відображаються в 
цифровій формі у вигляді графіків. У програмі передбачено запис всіх показань 
перетворювачів у файл з розширенням .db з подальшою можливістю обробки і 
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графічної візуалізації для кожного окремого спортсмена. На основі 
багатофакторного аналізу, шляхом обробки даних вимірювань визначається 
значимість впливу кожного фактора на фізичну підготовку спортсмена і його 
м'язову пам'ять. 

 

 
Рис. 6. Інтерфейс програми iArch для відображення, обробки 

і візуалізації даних 
  

4.3. Радіовимірювальний прилад моніторингу фізичної підготовки 
спортсменів-стрільців з лука 

У стрілецьких видах спорту конкуренція на світовій арені неухильно 
зростає і це вимагає вдосконалення основ підготовки стрільців-спортсменів. 
Знакові моделі визначають необхідний рівень підготовленості стрілка і 
можливість його ефективного виступу на таких відповідальних змаганнях, як 
Чемпіонаті Європи, Світу і Олімпійських Іграх [1, 2]. Переваги наших розробок 
в порівнянні з наявними аналогами полягають в тому, що моделі системи 
"стрілець-зброя-мішень" дозволяють об'єктивно аналізувати техніко-тактичні 
дії стрільців, а модельні характеристики є об'єктивними критеріями 
вдосконалення спортивної майстерності стрільців у кваліфікаційних та 
фінальних вправах олімпійської програми [1]. Використання модельних 
характеристик ефективних техніко-тактичних дій стрільців-спортсменів 
дозволяє створити умови для підвищення рівня спеціальної працездатності 
стрілка і забезпечує об'єктивний контроль спеціальної підготовленості стрільців 
до офіційних міжнародних стартів [2]. 

Адекватне управлінням системою підготовки висококласних спортсменів-
стрільців з лука, тобто грамотний підхід до тренувального процесу, при якому 
необхідно знати стан вхідних параметрів організму спортсмена, його м'язів, 
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нервової системи, психологічний стан, знати, як переносить спортсмен 
навантаження, що відбувається під впливом навантажень різного обсягу і 
інтенсивності в м'язах і нервовій системі. Спортивне тренування стрілка, 
становлення і вдосконалення майстерності, досягнення високих результатів 
пред'являють до організму спортсмена великі і різнобічні вимоги. Тому фізична 
підготовка є одним з головних компонентів тренувального процесу в будь-
якому виді спорту, в тому числі і в стрільбі з лука [1, 2]. 

Радіовимірювальний прилад моніторингу фізичної підготовки і визначення 
м'язової пам'яті спортсменів-стрільців з луку, яка призначена для 
вдосконалення рухів спортсмена в процесі виконання пострілу з лука з метою 
доведення їх до автоматизму і надалі керувати ними на рівні підсвідомості. 

Розроблений багатоканальний радіовимірювальний прилад контролю 
фізичної підготовки спортсменів, який призначений для аналізу і визначення 
основних характеристик системи "лук-стрілок" в реальному масштабі часу 12-
10 мс (80 - 100 вимірювань за 1 секунду) по 9 паралельним вимірювальним 
каналам. На рис.7 представлена структурна схема приладу з місцями 
розміщення сенсорів [16]. 

 

 
Рис. 7. Структурна схема багатоканальної радіовимірювального приладу 

 
На рис. 8 представлена блок-схема багатоканального радіовимірювального 

приладу контролю фізичної підготовки спортсмена стрільця з лука.  
Розроблений радіовимірювальний прилад складається з трьох сенсорів 

тиску з частотними перетворювачами (на кожен палець, які беруть участь в 
натягу лука); сенсора нахилу, по осях з частотним перетворювачем і сенсора 
кутових прискорень, також по осях з частотним перетворювачем; сенсори 
вібрації і сенсор довжини витягу стріли з частотними перетворювачами; сенсор 
спрацювання клікеру; 3 мікроконтролерів і радіомодуля передачі інформації на 
частоті 2,4 ГГц [16]. 
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Рис. 8. Блок-схема багатоканального радіовимірювального приладу 

контролю фізичної підготовки спортсмена стрільця з лука 
 
За допомогою даного радіовимірювального приладу можна вимірювати і 

контролювати такі параметри: 
1. Визначення сили натягу плечей лука – 10...25 кг, ± 5 гр. 
2. Можливість визначення розподілу навантаження на накладку рукоятки 

лука і розподіл тиску вгору або вниз на рукоятку в упорі – 10...25 кг, ± 5 гр. 
3. Визначення зміни положення лука – по трьом осям (x, y, z) ± 0,10. 
4. Визначення прискорення або уповільнення тяги – 0,001g. 
5. Визначення м'язової пам'яті спортсмена при виконанні 10-20 повторень. 
6. Визначаються кількість проб, які збігалися з силою натягу лука 

спортсменом і проби які знаходяться в межах 10, 20, 30, 40, 50 гр. 
7. Утримання лука в статичному положенні на час до втрати стабільності і 

появи тремору. 
8. Можливість визначення контролю прицілу за областю прицілювання 

"10-9", "8-7" на різних дистанціях 30 м, 50 м, 70 м, 90 м. 
9. Визначення часу від спрацювання клікеру до пострілу. 
10. Визначення кінцівки виходу з під клікера стріли – 2,5...0,1 см 0,5 мм. 
11. Визначається прискорення і напрям виходу лука з кисті руки при 

пострілі - по трьом осям (x, y, z) ± 0,10. 
Розроблено оригінальне програмне забезпечення радіовимірювального 

приладу. Програма iArch_Bow  проста у використанні і не вимагає особливої 
підготовки і навчання. 

Дані отримані з кожного перетворювача відображаються в цифровій 
формі, а також у візуальній формі. У програмі передбачений запис всіх 
показань у файл з розширенням .txt з подальшою можливістю обробки і 
графічної візуалізації. На основі багатофакторного аналізу шляхом обробки 
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даних вимірювань визначається значимість впливу кожного фактора на фізичну 
підготовку спортсмена. 

 

 

 
Рис. 9. Інтерфейс програми iArch-Bow для відображення даних 

 
На основі вище представлених радіовимірювальних приладів,  нами 

розроблена об'єднана радіовимірювальна система контролю фізичної 
підготовки спортсмена стрільців з лука. Вимірювання проводяться кожні 12-
10 мс паралельно по 16 вимірювальних каналах. На рис. 10 представлена 
фотографія радіовимірювальної системи. 

На протязі 2015 – 2019 р.р. в результаті спільного науково-технічного 
співробітництва між Національною збірною зі стрільби з луку України та    
Вінницьким національним технічним університетом, були розроблені та 
використовувалась під час навчально-тренувальних зборів вище розглянуті 
радіовимірювальні прилади контролю фізичної підготовки спортсменів-стрілків 
з луку, що дало змогу підвищити результативність стрільби  та оперативно 
визначати  функціональну готовність спортсменів національної збірної зі 
стрільби з лука перед міжнародними змаганнями. 
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Рис. 10. Фотографія радіовимірювальної системи контролю фізичної 

підготовки спортсмена стрільців з луку 
 

 
Рис. 11. Інтерфейс програми iArch-Bow-H  

 
4.4. Радіовимірювальний прилад моніторингу фізичної підготовки 
спортсменів-стрільців з блочного лука 
Радіовимірювальна інформаційна система моніторингу фізичної 

підготовки спортсменів-стрільців з блочного лука призначена для аналізу і 
визначення основних характеристик системи "блочний лук-стрілок" в 
реальному масштабі часу. Вимірювання проводяться кожні 5-8 мс паралельно 
по 12 вимірювальних каналах. На рис.12. показано орієнтовне розміщення 
сенсорів на блочному луці і на релізі спортсмена-стрілка [17]. 

На рис.13 представлена блок-схема радіовимірювальній інформаційно-
вимірювальної системи моніторингу підготовки спортсмена-стрільця з 
блочного лука. Розроблена вимірювальна система складається з двох 
вимірювальних блоків. Перший вимірювальний блок розташований на 
блочному луці і складається з двох частотних сенсорів тиску (на накладці лука); 
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Рис.12. Розміщення сенсорів на блочному луці і на релізі спортсмена 

 

 
Рис.13. Блок-схема радіовимірювальної системи моніторингу підготовки 

спортсмена-стрільця з блочного лука 
 

сенсора нахилу по , ,x y z  осях з частотним перетворювачем; сенсора кутових 
прискорень, також по , ,x y z  осях з частотним перетворювачем; двох сенсорів 
вібрації по ,x y  осях також з частотними перетворювачами; сенсора 
температури; 3 мікроконтролерів і радиомодуля передачі інформації на частоті 
2,4 ГГц. Другий вимірювальний блок, який розташований на релізі спортсмена 
складається з трьох сенсорів тиску з частотними перетворювачами (на кожен 
палець, які беруть участь в натягу цибулі або спрацьовуванні релізу); сенсора 
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нахилу, по , ,x y z  осях з частотним перетворювачем і сенсора кутових 
прискорень, також по , ,x y z  осях з частотним перетворювачем; 3 
мікроконтролерів і радиомодуля передачі інформації на частоті 2,4 ГГц. 

За допомогою розробленої радіовимірювальної системи можна визначати 
основні характеристики механіко-біологічної системи "блочний лук-стрілок": 

1. Визначення сили натягу блочного лука – 15...65 фунтів, ± 0,01 фунта. 
2. Можливість визначення розподілу навантаження на пальці які 

утримують реліз – 15...65 фунтів, ± 0,01 фунта. 
3. Визначення зміни положення кисті руки з релізом – по трьом осям (x, y, 

z) ± 0,100. 
4. Визначення прискорення або уповільнення розтягу та дотягування 

блочного лука – 0,001g. 
5. Фіксується динаміка і сила натягу блочного лука. 
6. Визначення тиску на накладку рукоятки лука і розподіл тиску вгору або 

вниз на рукоятку – 15...65 фунтів, ± 0,01 фунта. 
7. Можливість визначення виходу прицілу за область прицілювання "10-9", 

"8-7" на різних дистанціях 18 м, 30 м, 50 м, 70 м, 90 м. 
8. Визначення зміни положення (нахилу) блочного лука – по трьом осям (x, 

y, z) ± 0,100. 
9. Визначається прискорення і напрям виходу блочного лука з кисті руки 

при пострілі – по трьом осям (x, y, z) ± 0,100. 
10. Визначення тремору м'язів стрілка. 
Розроблено оригінальне програмне забезпечення радіовимірювальної 

системи. Compaund_Archery проста у використанні і не вимагає особливої 
підготовки і навчання, на рис.14 представлений скріншот вікон інтерфейсу 
програми. Як і у попередніх радіовимірювальних системах програмне 
забезпечення працює під різними операційними системами: Windows 7, 8, 10, 
Linux. 

Дані отримані з кожного сенсора (кожні 5-8 мс) відображаються в 
цифровій формі і у вигляді графіків у візуальній формі. У програмі 
передбачений запис всіх показань сенсорів в файл з розширенням .db з 
подальшою можливістю обробки і графічної візуалізації для кожного окремо 
спортсмена. На основі багатофакторного аналізу, шляхом обробки даних 
вимірювань визначається значимість впливу кожного фактора на фізичну 
підготовку спортсмена. 

За допомогою розробленої радіовимірювальної системи можливе 
вдосконалення рухів спортсмена стрілка з блочного лука в процесі виконання 
пострілу, доведення їх до автоматизму і надалі керувати ними на рівні 
підсвідомості, що підвищує майстерність спортсмена і досягнення 
максимальних результатів на міжнародних змаганнях. 
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Рис.14. Інтерфейс програми Compaund_Archery для відображення, обробки 

і візуалізації даних 
 

4.5. Оцінювання метрологічних параметрів  радіовимірювальних 
частотних мікроелектронних перетворювачів тиску 

Причиною появи похибок при вимірювання є недосконалість 
використаних засобів вимірювання, а також неточності при передачі робочим 
засобам вимірювань одиниць, які відповідають фізичним величинам, та 
недосконалість використаного метода вимірювання. Крім цього, на точність 
вимірювання впливають зовнішні та внутрішні завади, кліматичні умови, поріг 
чутливості вимірюваного приладу, а також суб'єктивні фактори які виникають у 
процесі вимірювання [18]. Вимір вважається закінченим, якщо цілком 
визначене не тільки значення фізичної величини, а і можливий ступінь його 
відхилення від істинного значення [19]. 

 Вірогідність інформації про властивості досліджуваного об’єкта 
визначаються як вибором величин, які характеризують об’єкт, так і похибкою, 
яка існує при вимірюванні цих величин. Вибір величин, які необхідно виміряти, 
здійснюється на основі знань про досліджуваний об’єкт, які отримуються у 
результаті проведених раніше досліджень [19]. Під час вимірювання параметрів 
інформативного сигналу необхідно заздалегідь встановити чи є даний сигнал 
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імпульсним або неперервним, детермінованим або випадковим. Результатом 
такого дослідження є віднесення сигналу до одного із класів, після чого стає 
відомою сукупність величин, які характеризують цей клас. Числові значення 
цих параметрів і підлягають вимірюванню [18]. 

Якщо сигнал детермінований (наприклад, періодичний), то за допомогою 
вольтметрів різного типу можна виміряти середнє, середньовипрямлене, 
ефективне або пікове значення цього сигналу, за допомогою частотоміра – 
частоту, за допомогою відповідних аналізаторів – амплітудно-частотний, 
фазочастотний спектр тощо [20]. 

Якщо сигнал є випадковим, то він описується за допомогою таких 
характеристик, як закони розподілу ймовірності його миттєвих значень, 
кореляційною функцією або енергетичним спектром. Вимірювання кожного із 
цих параметрів потребує застосування спеціальних приладів [21]. 

 У практичному сенсі, відмінність результатів цифрових вимірювальних 
перетворень від істинних визначають процесорні похибки вимірювань. Існують 
три причини їх появи [20, 21]: алгоритмічна похибка, яка зумовлена 
відмінністю прийнятого алгоритму вимірювання від адекватного; похибка 
округлення яка викликана наявністю округлень проміжних цифрових 
перетворень у результаті вимірювання; динамічна процесорна похибка, 
джерелом якої є обмеженість швидкодії мікропроцесора. 
 Похибки квантування вимірювального каналу, який складається з 
радіовимірювального частотного перетворювача тиску та цифрового 
частотоміра, визначається як [19] 

1 100%kv
xN

δ = ,      (2) 

де xN  – кількість імпульсів, що заповнили часовий інтервал, сформований із 
коливань високостабільного по частоті генератора і визначається виразом [19] 
 

2

( )
( 1)x тр

kv

nN F t
f n

=
−

,                    (3) 

де ( )трF t  – вимірювана частота, яка залежить від зміни тиску;  kvf  – частота 
високостабільного по частоті кварцового генератора; n −  відношення 
тривалості строб-імпульсу до тривалості вхідного імпульсу 
 

kv vimn f T= , 
де vimT  – величина стробуючого імпульсу. 
  

Похибка квантування вимірюваного каналу, що містить перетворювач 
MEMS тензорезистором і активним індуктивним елементом, розрахована за 
виразом (2) з врахуванням виразу (3), де 24kvf =  МГц і 0,01vimT c= ,  наведена 
на рис. 15.  
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Рис.15. Похибка квантування вимірювального каналу, що  складається з 

радіовимірювального перетворювач на основі MEMS тензорезистора і 
активного індуктивного елемента та частотоміра 

 
З рис.15, видно, що похибка квантування у вимірювальному діапазоні 

тиску змінюється від 9,78·10-4 % до 6,65·10-4%. На рис.16 наведена залежність 
похибка квантування вимірювального каналу від тривалості строб-імпульсу. 

Для АЦП врівноважувального перетворення кількість імпульсів, що 
заповнили часовий інтервал, визначається як [21] 

/ 2 ( )
n

x рп тр
зр

N U t
U

= ,     (4) 

де ( )рп трU t  – напруга на виході підсилювача тензорезистора; n  – розрядність 
АЦП; зрU  – напруга зразкового джерела напруги. 

 
Рис.16. Похибка квантування вимірювального каналу від тривалості 

строб-імпульсу 
 
На рис. 17 наведена похибка квантування вимірювального каналу, що 

складається з аналогового тензорезистора,  підсилювача та 16-ти розрядного 
АЦП AD7722AS з 2,5зрU B= , розрахована за формулою (2) з врахуванням 
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виразу (4). 

 
Рис. 17. Похибка квантування вимірювального каналу, що  складається з 

аналогового тензорезистора, підсилювача та АЦП 
 
З рис.17, видно, що похибка квантування у вимірювальному діапазоні 

тиску змінюється від 4,7·10-3 % до 9,8·10-3% і практично в 10 раз більша за 
похибку вимірювального каналу з частотним перетворювачем. 

Залежність похибки квантування та чутливості вимірювального каналу з 
радіовимірювальним перетворювачем тиску та частотоміром від напруги 
живлення перетворювача та величини стробуючого імпульсу при вимірюванні 
тиску в діапазоні від 0 до 25 кг/см2 наведена на рис. 18 та рис.19. 

 
Рис. 18. Залежність похибки квантування вимірювального каналу від 

напруги живлення та величини стробуючого імпульсу 
 

З рис.18 та рис.19 видно, що із збільшенням напруги живлення похибка 
квантування зростає від 2·10-4 % до 3,5·10-4 %, а чутливість в діапазоні від 0 до 
25 кг/см2 зменшується. Таким чином, напруга живлення, яка забезпечує 
максимальну чутливість та мінімальну похибку становить 5,12 В. Крім того, з 
рис.16 видно, що збільшення величини стробуючого імпульсу дає можливість 
значно зменшити похибку квантування. На рис.20 показана зміна чутливості 
при вимірюванні величини тиску в діапазоні від 0 до 25 кг/см2  від  величини 
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стробуючого імпульсу для перетворювача з MEMS тензорезистором та 
активним індуктивним елементом. 

 

 
Рис. 19. Залежність чутливості вимірювального каналу від напруги 

живлення 
 

 
Рис. 20. Залежність чутливості вимірювального каналу від величини 

стробуючого імпульсу 
 

З рис. 20 видно, що максимальна чутливість при величині стробуючого 
імпульсу 0,1 с становить 45 кГц/кг/см2, а збільшення величини стробуючого 
імпульсу дає можливість підвищити чутливість вимірювання. 

Інструментальна похибка, яка може виникнути при виконанні 
обчислювальних процедур через обмеженість розрядної мережі процесора, 
викликало застосування мікропроцесорів у вимірювальних приладах. Дані 
похибки називають похибками округлення [20, 21]. Алгоритм обчислювань 
необхідно вибирати із умови, коли абсолютна похибка обчислень не 
перевищуватиме [20] 

0 2 n−∆ = ,             (5) 
де n  – розрядність мікропроцесора,  якщо 32n = , тоді інструментальна похибка 
округлення становить 

32 8
0 2 2,328 10 %.− −∆ = = ⋅  
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Простим відсіканням невраховуваних розрядів або симетричним 
округленням з врахуванням значення старшого відкидуваного розряду, 
здійснюються операції округлення [20]. Дисперсія похибки простого відсікання 
і симетричного округлення (при порівняно невеликих l  - число неврахованих 
при округленні розрядів при рівномірному законі розподілу ймовірностей 
округлення, при 8n ≥ ) визначається виразом [20] 

22
02

12 12

n

yD
− ∆

≅ = , 
2 32

212 4,51 10 .
12yD
− ⋅

−≅ = ⋅  

 
Математичне сподівання інструментальної похибки округлення визнача-

ється виразом [18] 
( 1)2 .n l

yM − + + =    
 
З врахуванням того, що 32n = , а 4l = , математичне сподівання 

інструментальної похибки округлення становить 
(32 4 1) 122 7,276 10 .yM − + + − = = ⋅   

 
Під час метрологічних випробувань мікропроцесорних засобів 

вимірювання, де похибка датування відліку залежить від стану вимірювальних 
модулів і програмних драйверів, необхідно передбачити експериментальне 
визначення характеристик цієї похибки [18]. 

Перейдемо до визначення повної похибки в процесі вимірювання тиску за 
допомогою радіовимірювального перетворювача тиску. Методичні часткові 
похибки, які виникають при даному методі вимірювання, мають таку природу: 

1δ  – похибка вимірювання, яка виникає у результаті нестабільності частоти 
генератора; 2δ  – похибка через установку режиму живлення транзисторної 
структури; Tδ  – похибку від зміни температури навколишнього середовища. 
Часткові похибки приладів, які використовуються в процесі вимірювання: 3δ  – 
похибка у результаті нелінійності амплітудної характеристики електронного 
частотоміра; 4δ  – похибка через власні шуми і зовнішні наводки на вхідне коло 
електронного частотоміра; 5δ  – похибка, яка виникає у результаті неточного 
калібрування і неточного визначення результату вимірювання по шкалі 
електронного частотоміра. 
     Оцінка величини 1δ  визначається на основі формули 

2 2 3
0 0 0 0

1 2

21 (27 32 ) (8 5 ) (5 8 ) ,
3 192 20 24( )g

A A A AQab Qac b Qad bc Qac bd
R
ρδ

= + − + + + − ′  
  (6) 

де  Q  – добротність коливального контуру;  0V  – напруга зміщення;  
, , , , ,a b c d e f  – коефіцієнти полінома який апроксимує вольт-амперну 
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характеристику радіовимірювального перетворювача тиску; ρ  – 
характеристичний опір контуру, L Cρ = ; L  – зовнішня індуктивність; C  – 
еквівалентна ємність транзисторної структури; 0A – відносне значення 
амплітуди коливань у нульовому наближенні: 

( )( )2 / / 2
0 3 9 40 5 ,g H L gA c c Q e a R R R R eρ= − + − ⋅ ⋅ + +             (7) 

де /
gR  – від’ємний диференційний опір, /

min maxgR U I= ;  / 2g HR R = , LR  – опір 
індуктивного елементу; Q  – добротність контуру, (Q =110,23); 
  

Коефіцієнти полінома шостої степені який апроксимує вольт-амперну 
характеристику радіовимірювального перетворювача тиску визначаються із 
системи: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( )

( )

3 5
1 2 3

2 4
1 2 3

3
2 3

2
2 3

3

3

2 1 4 1 6 1 ;

6 1 15 1 ;

4 1 20 1 ;

15 1 ;

6 1 ,
;

a S S S

b S S S

c S S

d S S

e S
f S

γ γ γ

γ γ

γ γ

γ

γ

 = − − − − − −

 = + − + −

 = − − −

 = + −


= − −
 =

                                 (8) 

де 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )
( )

22 6 6 4 2 4

1 2 32 2 22 2 4 2 4 2

2 3 1 2 1 1 3 1
; ; ;

1 1 1
S S S

α β β α β α α β α β β

β β β β β β

− − − − − − − −
= = =

− − −

( )max min max/ ;I I Iα = −   ( )min max min/ ;U U Uβ = −  0 min/ ;U Uγ =  

max min,I I  – максимальне та мінімальне значення струму на спадаючій ділянці 
статичної вольт-амперної характеристики радіовимірювального перетворювача 
тиску; max min,U U  – напруги, які відповідають maxI  та  minI ; 0U  – напруга 
зміщення, яка відраховується від початку координат; 0ω  – циклічна частота.  
  

Згідно виразів (7) та (8) розраховано числові значення виразів: 
-2,1332a = ; 1.8128b = ; 5.1506c = ; -13.8501d = ; 13.5298e = ; 

3 4,5099f S= = − ;  1 1.4477S = ; 2 3.0621S = ; 0 1.5166A = ; 0.9999α = ; 0.790β = ; 
0.50γ = ; / 555,556gR = Ом; 2886,75ρ = Ом; LR =12,5 Ом; 7

0 1,15470 10ω = ⋅  Гц. 
З врахуванням вище наведених значень похибка вимірювання (6), яка 

виникає в результаті нестабільності частоти генератора, становить: 
4

1 2,083 10 %δ −= ⋅ . 
Для визначення похибки зміни частоти генерації з коливанням напруги 

живлення 2δ  для схеми радіовимірювального перетворювача з MEMS 



 Научное окружение современного человека                                                                                       Книга 3 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-86-4 75 

тензорезистором і активним індуктивним елементом, яка наведена на рис. 4 при 
напрузі керування 2U =2,5 В. Діапазон зміни напруги живлення становить 

1U =2,2 В, даному діапазону відповідає діапазон зміни частоти 245 кГц. 
Визначимо величину похибки від коливання напруги живлення при 1% зміні 

1U =0,022 В, у даній 1%-ій зміні напруги живлення відповідає частота генерації 
339 Гц. З врахуванням вище наведених величин, похибка коливання напруги 
живлення становить 

1
2 100%,

H

f
f

δ = ⋅             (9) 

де 1f  – частота генерації при 1%-ій зміні напруги живлення, Гц; Hf  – несуча 
частота, Гц. 

2 (339 100%) /150200 0,22%.δ = ⋅ =  
  

Для стабілізації напруги живлення використаємо стабілізатор напруги 
LM1117-5.0. Визначимо величину 

1Uδ  після використання вище наведеного 
стабілізатора. Лінійна стабілізація LM1117-5.0 становить 1 мВ, їй відповідає 
частота генерації 15 Гц 

2 (15 100%) /150200 0,009 %.δ = ⋅ =     (10) 
 

Проведені розрахунки показують, що використання стабілізатора напруги 
значно зменшить коливання напруги живлення, і відповідно зменшиться 
похибка від коливання напруги живлення з 0,22 % до 0,009 %. 

Визначимо похибку від зміни температури навколишнього середовища Tδ . 

100%T
T

Н

f
f

δ = ⋅ ,                                                 (11) 

де Tf  – частота генерації при зміні температури навколишнього середовища на 
1 0С, Гц. В даному випадку зміні температури навколишнього середовища на  1 
0С при несучій частоті 1250 кГц відповідає частота 1800 Гц.  

1800 100% 0,144%
1250000Tδ = ⋅ = . 

 
При використанні термостабілізації радіовимірювального перетворювача 

тиску можна досягнути зміни температури навколишнього середовища в межах 
0,1 0С, при цьому частота вихідного сигналу буде змінюватись на 450 Гц. Тоді 

Tδ  набуває значення 
450 100% 0,036%

1250000Tδ = ⋅ = . 

 
Проведені розрахунки показують, що використання термостабілізації 

значно зменшує вплив температури навколишнього середовища на роботу 
радіовимірювального перетворювача тиску і відповідно зменшує похибку від 
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зміни температури навколишнього середовища з 0,144 % до 0,036 %. 
Похибка за рахунок нелінійності амплітудної характеристики 

електронного частотоміра  3δ  подана у вигляді приведеної похибки  ±l3 у тих 
випадках, коли використовують стандартний вимірювальний прилад. Якщо 
вважати розподіл похибки рівновірогідним, то середньоквадратичну похибку 
при визначенні тиску визначають 

                                               3
3

1
3

l
T

δ = ⋅   .                                              (12) 

 
Похибку, яка виникає у результаті власних шумів і сторонніх наводок  4δ  

оцінюють експериментальним шляхом. При використанні в електронному 
частотомірі середньовипрямленого значення задовільну точність для оцінки 
систематичної складової похибки 4δ  дає  формула [18] 

                                             
2

4
An

KЛ

MM
A

 
=  
 

   ,                                            (13) 

де  Ап – показник вихідного приладу за рахунок шумів і наводок, АКЛ – показник 
вихідного приладу в процесі калібрування. Розподіл випадкової величини Ап 
дозволяє визначити математичне сподівання  МАп і середньоквадратичне 
відхилення  Anσ , отже 

                                                4 2
An

An
КЛ

M
A

δ σ= ⋅    .                                           (14) 

 
 Визначимо похибку, яка виникає за рахунок нелінійності характеристики 

перетворювача. Незалежно від способу аналітичного виразу характеристики 
перетворення розрахунки нелінійності усіх перетворювачів з малою девіацією 
частоти (20-30%) виконується шляхом розкладу характеристики у степеневий 
ряд. Таким чином, на робочій ділянці характеристика перетворювача 
записується у вигляді [18] 

2 3
0 (1 )f f x x xα β γ= + + +  ,                                      (15) 

де                    1
n

α =  ,                   2

1
2
n

n
β −
= −  ,                    2

( 1)(2 1)
6

n n
n

γ − −
=  . 

 
У випадку  LC – генератора, в якому використовуються біполярні 

транзистори  n=4, тоді вираз (15) приймає вигляд 
2 3

0
1 3 21(1 )
4 32 96

f f x x x= + − +  .                                 (16) 

При апроксимації січної мінімальна похибка визначається 

5 0,26
H

f
f

δ ∆
=  .                                                 (17) 

 
Проведемо розрахунки повної похибки вимірювання тиску, при цьому 
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числові значення параметрів такі 
Т=20оС,  f0=1,25·106 Гц,  U=5В,   lU=±0,1%,   l4=±1%,  3 0,01l = %,  МАп=0,01,  

lАп=±1,5%,    0dP
dU

=45 кГц/кг/см2,  0 0,12%
H

F
F
∆

=  . 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 22 2 2 2
0 1 2 3 4 5кв Tδ δ δ δ δ δ δ δΣ = + ∆ + + + + + +  .        (18) 

 
 

Розрахунки дають такі значення часткових похибок: 
49,78 10 %квδ −= ⋅ ; 8

0 2,328 10 %−∆ = ⋅ ; 4
1 2,083 10 %δ −= ⋅ ;   2 0,22%δ = ;    

0,144 %Tδ = ; 3 0,057%δ = ;   4 0,0081%δ = ;    5 0,1%δ = ; 

( ) ( ) ( ) ( )(
( ) ( ) ( ) ( ) )

2 2 2 24 8 4

2 2 2 2

9,78 10 2,328 10 2,083 10 0,22

0,144 0,057 0,0081 0,1 0,2871 %.

sqrtδ − − −
Σ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + +

+ + + + = ±
 

Граничне значення сумарної похибки: 3 0,8614 %δ± = ±  . 
 При стабілізації напруги живлення і термостабілізації 

радіовимірювального перетворювача 

( ) ( ) ( ) ( )(
( ) ( ) ( ) ( ) )

2 2 2 24 8 4

2 2 2 2

9,78 10 2,328 10 2,083 10 0,009

0,036 0,057 0,0081 0,1 0,1212 %.

sqrtδ − − −
Σ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + +

+ + + + = ±
 

Граничне значення сумарної похибки: 3 0,3636 %δ± = ± . 
Якщо вимірюваною величиною є функція часу, то внаслідок інерційності 

засобів вимірювання та інших причин виникає динамічна похибка засобів 
вимірювання, яка є складовою загальної похибки [20, 21]. Для розробленого 
радіовимірювального частотного параметричного перетворювача тиску час 
включення складає від 5 нс до 10 нс, тому динамічна похибка, що виникає в 
результаті зміни тиску на три порядка менша, ніж статичні похибки самого 
перетворювача. В даному випадку динамічні похибки не вносять суттєвого 
впливу на результуючу похибку перетворювача, тому в роботі вони не 
розглядаються.  

Формули для розрахунків статичних метрологічних характеристик [20] 

перетворювачів тиску, які складаються з швидкості зміни чутливості S
•

,  
2

2

1 ,
2

yS
x

∂
∂

•  
=  

 
                                                (19) 

коефіцієнта впливу впливових величин на вихідний параметр β
•

,   

,y
k

∂β
∂

•  =                                                     
 (20)  

коефіцієнта впливу впливової величини на номінальну чутливість α , 
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2

,y
x k
∂α
∂ ∂
 

=  
                                                  

(21) 

мультиплікативна похибка   m∆  
( ) ,m nx k kα∆ = −                                             (22) 

адитивна похибка   a∆   

( ) ( )2 .n nk k k kα β β
•

∆ = − + −                                   (23) 
Розрахунки  мультиплікативної та адитивної похибок згідно виразів (22) та 

(23) для радіовимірювального перетворювача тиску (див. схему рис.4) 
представлені на рис.21 та рис.22. 

 
Рис.21. Залежність мультиплікативної похибки від зміни тиску для 

конструкції радіовимірювального частотного перетворювача тиску (рис.4)  
 

 
Рис. 22. Залежність адитивної похибки від зміни тиску для конструкції 

радіовимірювального частотного перетворювача тиску (рис.4) 
 

Висновки 
1. Розроблено радіовимірювальні прилади моніторингу фізичної 

підготовки та визначення м'язової пам'яті спортсменів-стрільців з лука на 
основі застосування частотних мікроелектронних  перетворювачів тиску. 

2. Розроблено принципові схеми, блок-схеми, конструкція 
радіовимірювальних приладів моніторингу м'язової пам'яті спортсменів-
стрільців з лука, контролю фізичної підготовки спортсменів, які містить  
вимірювальний блок, який розташовано на напальчнику або релізі спортсмена, 
при цьому блок складається з трьох сенсорів тиску з частотними 
перетворювачами, сенсора нахилу по осях з частотним перетворювачем і 
сенсора кутових прискорень по осях з частотним перетворювачем, а також 
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мікроконтролерів і радіомодуля передачі інформації на частоті 2,4 ГГц. За 
допомогою розроблених радіовимірювальних приладів  визначаються основні 
характеристики механіко-біологічної системи "лук-стрілок" в реальному 
масштабі часу 5-12 мс (80-150 вимірювань за 1 с) по 5…12 паралельним 
вимірювальним каналам. За допомогою розроблених радіовимірювальних 
систем можна вимірювати і контролювати спортсмена при його стрільбі з лука. 
Розроблено оригінальне програмне забезпечення радіовимірювальної системи. 

3. Розраховано статичні похибки радіовимірювальних частотних 
параметричних мікроелектронних перетворювачів тиску. Граничне значення 
сумарної похибки складає 3 0,36%δ = ±  
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ГЛАВА 5. ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

PROBLEMS OF COMPUTER NETWORK MODELING 
DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-019 

 
Introduction  
Modeling is a powerful method of scientific cognition in which the object under 

study is replaced by a simpler object, called a model. The main forms of modeling 
process can be considered as two types - mathematical and physical modeling. For 
physical (full-scale) modeling of the investigated system is replaced by the 
corresponding other material by a system that reproduces the properties of the studied 
system with preservation of their physical nature. An example of this type of 
modeling can serve as a pilot network, with which we study the principal possibility 
of building a network on the basis of certain computers, communication devices, 
operating systems and applications [1].  

Physical modeling is quite limited. It allows to solve separate tasks when 
specifying a small number of combinations of the studied parameters of the system. 
Indeed, when full-scale simulation of the network is almost impossible to check its 
work for variants with use of various types of communication devices - routers, 
switches, etc. to Check in practice about ten different types of routers is connected 
not only with large effort and time spent, but also with considerable material costs.  

But even in those cases when optimization of the network does not change the 
types of devices and operating systems, but only their parameters, conducting 
experiments in real time for a huge number of possible combinations of these 
parameters is practically impossible for the foreseeable future. Even a simple change 
of the maximum packet size of a Protocol requires reconfiguration of the operating 
system in hundreds of computers on the network that requires the network 
administrator for a large work [2].  

Therefore, when network optimization is in many cases preferable to the use of 
mathematical modeling. A mathematical model is a set of expressions (formulas, 
equations, inequalities, logical conditions) that determine how the system state 
changes depending on its parameters, inputs, initial conditions and time [3].  

A special class of mathematical models are simulation models. Such models 
represent a computer program, which step by step reproduces the events occurring in 
the real system. As applied to computer networks, their simulation models reproduce 
the processes of message generation by applications, breaking messages into packets 
and frames of certain protocols, delays associated with processing messages, packets 
and frames within the operating system, the process of gaining computer access to a 
shared network environment, the process of processing incoming packets by a router  
etc.  When simulating the network, it is not necessary to purchase expensive 
equipment - its work is simulated by programs that accurately reproduce all the main 
features and parameters of such equipment [4]. 

 The advantage of simulation models is the possibility of replacing the process 
of changing events in the studied system in real time with an accelerated process of 
changing events at the pace of the program.  As a result, in a few minutes you can 
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reproduce the network for several days, which makes it possible to evaluate the 
network in a wide range of variable parameters. 

 The simulation model results in the collection of statistical data on the most 
important network characteristics: reaction times, utilization rates of channels and 
nodes, packet loss probabilities, etc., collected during monitoring of ongoing events. 

The aim of the work is to analyze the features of computer network modeling. 
 
5.1. Analytical modeling of computer networks 
The use of analytical methods is connected with necessity of construction of 

mathematical models of local area networks (LAN) in strict mathematical terms. 
Analytical models of the sun are usually probabilistic in nature and are based on 
concepts of the apparatus of the theories of queueing, probability and Markov 
processes, and also methods of diffuse approximation. Can also apply differential and 
algebraic equations. 

When you use this mathematical apparatus is often possible to quickly obtain 
analytical models for solving wide range of tasks of the research LAN. At the same 
time, analytical models have a number of disadvantages, among which include: 

- significant simplification inherent in most analytical models (representation of 
the order flow as the simplest, the assumption about exponential distribution of 
durations of service of requests, impossibility of service of requests concurrently on 
multiple devices, such as CPU and memory, etc.). These simplifications, and often 
artificial device of the analytical models with the aim of using the well developed 
mathematical apparatus for the study of real LAN sometimes put into question the 
results of the analytical simulation [6]; 

- the complexity of computation for complex models, for example, the use of to 
represent in a process model of functioning of modern LAN according to the method 
of Kolmogorov differential equations requires (for steady state) solution of a complex 
system of algebraic equations; 

- the complexity of the analytical description of computational processes of the 
LAN. The majority of known analytical models can only be seen as an attempt to 
approach the description of processes of functioning LAN; 

- the inadequacy of the analytical apparatus in some cases does not allow 
analytic models to choose the most essential characteristics (performance indicators) 
LAN. Especially great difficulties in analytical modeling associated with the account 
in the processes of functioning of LAN of software operating systems and other 
common software. 

These features allow to conclude that analytical methods are of independent 
significance only in the study of processes of functioning of LAN in the first 
approximation, in private, quite specific tasks. In these cases, the possibility of the 
study of analytical models LAN significantly extend approximate methods, such as 
diffusion approximation, methods of operational analysis and analytical network 
model. 

Later will be considered analytical modeling LAN on the basis of the theory of 
systems of mass service. 
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5.2. Simulation of computer networks 
In contrast to the analytical simulation removes most of the restrictions 

associated with the ability to reflect in models the real process of functioning of the 
investigated LAN, dynamic mutual conditionality of current and subsequent events, 
complex relationships between parameters and performance indicators of the system, 
etc. Although the simulation model in many cases more time consuming, less concise 
than analytical, they can be arbitrarily close to the modeled system and easy to use. 

Simulation models represent a description of the object of study in some 
language that simulates the elementary phenomena that make up the functioning of 
the system under study, while preserving their logical structure, consistency of the 
flow of time, the characteristics and composition of information on the state of the 
process. It is possible to note the existing analogy between the study of the processes 
by means of simulation and experimental of their research [6]. 

Describe the components of a real aircraft in a simulation model are of a certain 
logico-mathematical character and represent a set of algorithms simulating the 
functioning of the studied aircraft. Modeling program based on these algorithms (i.e. 
based on mathematical models), allows us to reduce the simulation to conduct 
experiments on a computer by their "run" on a certain set of input data that mimic the 
primary events that occur in the system. Information collected in the research process 
simulation model, allows to define the required parameters characterizing the quality 
of the test aircraft. 

The main disadvantages of simulation despite the recent various simulation 
systems are complexity, high complexity and cost of developing models and 
sometimes large resource consumption models for implementation on a computer. 

Although today's existing simulation products can help a qualified engineer 
LAN to model and plan network, they, according to experts, is still too difficult to use 
and often do not adequately simulate the computing environment client-server. 
Experts believe that required a new model of distributed processing, in which the 
focus on network bandwidth of one node to another [7]. 

The batch orientation of existing simulation programs means that the network 
architect or engineer to determine whether to allow the faster pipelining to improve 
reaction time. This is true for any kind of applications, but especially important for 
applications class client server. Since there are many ways of processing allocation 
between the client and the server, performance should be measured based on the 
impact of the application and not only the bandwidth of communication channels. For 
example, an application that performs most of its processing on the client side, can 
create the impression of heavy use. However, in reality the bulk of network usage 
occurs when you download programs, and here a reasonable reaction time - 20 or 30 
s. in contrast, for a shared database may require more than a quick line. 

Modeling tools typically include processing modules that emulate the network 
devices (bridges, and hubs), so that the simulated traffic will be subject to the same 
treatment that real [8]. 

Once the network model is built and running, you can experiment by adding 
protocols, users, or network segments. You can split the network into additional 
segments, using them, for example, a landline T-1 and see what happens. The 
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modeling tool will show the usage rate of the network as a percentage of the 
bandwidth, traffic levels and error reaction time. 

All of this takes time. Build accurate models of complex networks may take a 
month or more. You should also take into account the considerable cost of these 
packages (about 10,000 dollars). 

These products are so complex that many experts in LAN are sitting on the 
fence.  

However, a good package for network modeling will not only help to find 
bottlenecks and to help in the installation of new network equipment, but really to 
save money. Accurately predicting the traffic of a LAN, you can avoid the improper 
construction of its network or refuse to purchase unnecessary equipment [9]. 

 
5.3. Experimental research methods computer networks 
The practical use of models of the LVS in many cases, involves the availability 

of information about the real characteristics of the computational process. Such 
information can be obtained by empirical methods, based on which the currently 
established tools for the study of hardware and software components of LAN. The 
necessary information is collected with the help of special tools that provide 
measurement of the parameters characterizing the dynamics of functioning of LAN in 
the mode of experienced and normal operation. These tools include network 
analyzers, Protocol analyzers, etc. 

The creation of the means for measuring operating parameters of a LAN, 
including operating systems, LAN, refers to the number of new tasks in computing. 

Experimental methods allow to create the basis for the quantitative evaluation of 
the effectiveness of the armed forces to achieve the following practical goals: 
analysis of existing LAN, you must select the best and the synthesis of new LAN. To 
evaluate the performance of hardware and software connected with the conduct of 
experiments and measurements that, from a practical point of view can be considered 
as the process of obtaining useful information [10]. 

Measurement data are represented in a form suitable for subsequent analysis. 
This is done using a special means of processing, which is associated with the 
development of analyzers. This relationship applies, for example, the selection of a 
single data format, suitable not only for measurements but also for the processing of 
their results. In the General case, the phase measurement is preceded by the stage of 
processing, and processing tools should be designed for efficient application to large 
arrays of information, since measurements on a LAN generally, large volumes and 
high density of recorded data. 

At the final stage of experimental research the analysis of the results of 
measurements which consists in obtaining meaningful conclusions about the studied 
LAN. An important condition for the formation of such findings is a good 
representation of the measurement results. 

The efficiency of experimental methods largely depends on the quality of 
planning of experiments and the correct choice of the type of load. The experiment 
consists of a set of tests performed in the course of the research, and test, in turn, 
consists of a series of sessions or "runs". The term session is often used for the 



 Научное окружение современного человека                                                                                       Книга 3 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-86-4 84 

measurements and "run", typically for simulation. During the session, or run 
accumulates information about the behaviour of the system and possibly workload. 
As the workload changes, the number of observations that need to be obtained for 
each quantity of interest to the user should be such that the distributions for these 
quantities and their moments can be estimated with the required accuracy.  Thus, the 
duration of the session depends on the required number of observations [11]. 

 An experiment lasting one session is sufficient to evaluate, if necessary, 
consider only one system configuration and one type of workload.  For example, if 
measurements are made in order to find out whether a given LAN provides a 
satisfactory performance at a given workload (traffic), i.e., does it meet certain 
requirements.  Experiments lasting several sessions are necessary if it is necessary to 
determine the influence of certain factors on the system performance or the system is 
optimized by successive iterations.  The main problem that arises when planning 
these experiments is the determination of the composition and the required accuracy 
of recording the measured parameters. 

 
5.4. The simulation tools and network analysis 
The diversity of means used for monitoring and analysis of computer networks 

can be divided into several major classes:  
The network management system (NetworkManagementSystems) - centralized 

software systems that collect data on the state of nodes and communication network 
devices and data traffic circulating in the network. These systems not only monitor 
and analyze network, but also perform in automatic or semi-automatic mode of 
operation network management - enabling and disabling device ports, changing 
settings bridge address tables of the bridges, switches and routers, etc.  

The system management tools (SystemManagement). The system management 
tools often perform functions similar to the functions of control systems, but in 
relation to other objects. In the first case, the object is the hardware and software of 
computers on the network and the second communication equipment. However, some 
of the features of these two types of control systems can be duplicated, for example, 
the control system can perform a simple analysis of network traffic.  

Built-in control and diagnostic system (Embeddedsystems). These systems are 
software and hardware modules installed in the communications equipment, and 
software modules that are built into operating systems. They perform diagnostic 
functions and management only one device, and this is their main difference from 
centralized control systems. Protocol analyzers (Protocolanalyzers). Are software or 
hardware-software systems, which are limited in contrast to the control systems only 
monitoring and traffic analysis in networks. A good Protocol analyzer can capture 
and decode packets of a large number of protocols used in the networks - usually a 
few dozen. Protocol analyzers allow you to set some Boolean conditions to capture 
individual packets and performs full decoding of the captured packets show that is 
comfortable for specialist the form of a nested Suite of protocols of different levels 
into each other with details of the contents of the individual fields of each packet.  

Equipment for diagnostics and certification of cable systems. Conventionally, 
this equipment can be divided into four main groups: network monitors, instruments 
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for cable certification, cable scanners and testers (multimeters).  
- Network monitors (also known as network analyzers) are designed for testing 

cables of different categories. One should distinguish between network monitors and 
Protocol analyzers. Network monitors collect data only about the statistics of traffic 
of medium intensity total traffic network, the average intensity of the stream of 
packets with a particular type of error, etc.  

- Designation of devices for cabling certification, directly their name implies. 
Certification is performed in accordance with the requirements of one of international 
standards for cable systems.  

- Cable scanners are used to diagnose the copper cable systems.  
- Testers are designed to test the cables on the lack of physical gap.  
Expert systems. This system accumulates human knowledge about identifying 

reasons for abnormal network operation and possible ways of bringing the network to 
a healthy state. Expert systems are often implemented as separate subsystems of 
different monitoring tools and network analysis: control systems, networks, Protocol 
analyzers, and network analyzers. The simplest version of the expert system is 
context-sensitive help system. More complex expert systems represent the so-called 
knowledge base with artificial intelligence elements.  

There are special-oriented modelling of computer systems and networks 
software systems in which the model creation process is simplified. Such software 
systems themselves generate the network model based on source data about the 
network topology and protocols used, the intensities of flows of requests between 
computers in a network, extent of communication lines, about types of the used 
equipment and applications. Software system modeling can be highly specialized and 
versatile enough to mimic a network of various types. The quality of simulation 
results largely depends on the accuracy of the source data on the network, transferred 
to the simulation system [12].  

Simulation programs network use information about the spatial location of the 
network, number of nodes, configurations, connections, data rates, protocols used, 
and the type of equipment and are performed in network applications.  

Usually a simulation model is built from scratch. There are ready-made 
simulation model of the main elements of networking: most common types of routers, 
communication channels, access methods, protocols, etc. These models of individual 
network elements are created on the basis of different data: test results of real 
devices, analyzing how they work, analytical ratios. The result is a library of typical 
network elements that can be configured using pre-specified in the models 
parameters. 

System simulation usually include a set of tools for the development of baseline 
data on the studied network - pre-processing data about the network topology and the 
measured traffic. These tools can be useful if the modelled network is a variant of the 
existing network and have the opportunity to spend it measuring traffic and other 
parameters needed for the simulation. In addition, the system is provided with means 
for statistical processing of the obtained simulation results.  

Systems dynamic modeling of a computer system quite a lot, they are developed 
in different countries. Able to detect such systems, manufactured in Romania and 
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other countries which are not leaders of the computer and information industry. In 
addition, it often happens that the developed diagnostic system installed computer 
system (intelligent cable testers, scanners, Protocol analyzers) also referred to the 
systems of simulation that is not true. Classify systems according to two related 
criteria: price and functionality. As one would expect, the functionality of the 
simulation systems are rigidly connected with their price. Analysis of the proposed 
system on the market shows that dynamic modeling of computer systems - it is very 
expensive. All systems dynamic modeling can be divided into two price categories:  

- cheap (hundreds and thousands of dollars).  
- high-end (tens of thousands of dollars, in the full version - more than a hundred 

thousand dollars).  
Cheap systems will differ from those dear, how much detail could they describe 

the characteristics of the individual parts of the modeled system. They provides only 
a "rough" results do not give statistical characteristics and do not provide the ability 
to conduct detailed analysis of the system. System high-end allow you to collect 
detailed statistics on each of the network components in the transmission of data via 
the communication channels and performing statistical evaluation of the obtained 
results. The functionality of the modeling system used in the study of computer 
systems can be divided into two main classes:  

- system for simulating individual elements (components) of the system.  
- system for simulating a computer system as a whole.  
 
Conclusion 
In the result of the analysis of the modeling methods shows that the use of 

physical modeling leads to a significant cost when building computer networks. 
Mostly, existing software tools provide an estimation of traffic in computer 

networks, in this regard, the urgent task is to assess the client load on the server 
system, given the different routing. 
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ГЛАВА 6. О ПРОБЛЕМАХ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
ПРО ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

ABOUT THE PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF COMPUTER NETWORKS 
DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-020 

 
Introduction  
Typically, modeling tools network calculates its output based on indicators of 

actual and estimated traffic specified by the network administrator. A simulation 
program perceive data and tools from network analysis. For large-scale models, this 
possibility is essential: without it, would have to count transmitted packets and enter 
a lot of data. By installing the software sensors to obtain a complete picture of 
network traffic, you can use the data obtained with products of network management. 

Another approach to network modeling is the creation of variants of the scenario 
of local area networks (LAN), which allows you to program the level of traffic based 
on network applications. The difference between these approaches is that in the first 
case, just the extrapolation based on the measured traffic, and the second allows you 
to control the scale of operations. It will fire more efficient the more scenarios close 
to reality [1]. 

If the measurement traffic is not covered by an adequate range of network 
activity or an incorrect assessment of the growth of traffic generated by the new 
application, to obtain a realistic description of performance is impossible. 

Requires not only accurate data but also a certain training of the experimenter, 
understanding that means a modeling program and what scenarios more viable. 
Although the tools are graphical and easy to work with, these tools do not give 
specific recommendations, for example like "select this segment of the network or 
decrease here the length of the cable." 

Modeling tools are able to show how changes can affect performance, but to 
interpret the data, develop a plan to eliminate bottlenecks and to prepare scenarios to 
validate these plans should the network administrator. 

Thus, it is possible to say that existing modeling tools do not allow to evaluate 
the load on various server systems depending on the connected client computers 
based on different routing [2]. 

The aim of this work is the simulation of local area network involving 
optimization methods. 

 
6.1. The parameters that affect the quality of information transfer in a 

computer network  
In determining the speed characteristics of a segment or device in the 

transmitted data is not allocated to traffic of a certain user, application, or computer 
— calculated total amount of information transmitted. However, for a more accurate 
assessment of the quality of service this level of detail is desirable, and in the latter 
time of the control system networks are increasingly able to perform [3]. 

Bandwidth — the maximum possible speed traffic handling, a certain 
technology standard, which built the network. Throughput reflects the maximum 
possible amount of data transferred over a network or part of it per unit of time. 
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Bandwidth is not, like response time or data throughput over the network, user 
characteristics, since it tells about the speed of execution of the internal operations of 
the network transmission of data packets between nodes of a network through various 
communication devices. But it directly characterizes the quality of the execution of 
the main functions of the network, transport messages, and therefore often used when 
analyzing network performance than reaction time or speed. 

Throughput is measured either in bits per second or packets per second. 
Network bandwidth depends on the physical characteristics of the transmission 

medium (copper cable, optical fiber, twisted pair) and from the accepted method of 
transmission of data (Ethernet, FastEthernet, ATM). Bandwidth is often used as a 
characteristic not so much of the web as the actual technology, which built the 
network. The importance of this characteristic for network technology shows, in 
particular, that its meaning sometimes becomes part of the name, for example, 10 
Mbps Ethernet, 100 Mbps Ethernet. 

In contrast to reaction time or speed of traffic, the throughput does not depend 
on the network and has a constant value determined by the used network technology. 

In different parts of the heterogeneous network using several different 
technologies, bandwidth may be different. For analysis and network configuration is 
very useful to know information about the bandwidth of the individual elements. It is 
important to note that because of the sequential nature of data transfer different 
network elements, the overall throughput of any compound path in the network is 
equal to the minimum of the capacities of the constituent elements of the route. To 
increase the throughput of a compound path, you must first pay attention to the 
slowest elements. It is sometimes useful to operate on shared bandwidth, which is 
defined as the average amount of information transmitted between all nodes in the 
network per unit time. This indicator characterizes the quality of the network as a 
whole, not differentiating it from the individual segments or devices  [4]. 

This parameter is performance in the sense close to the reaction time of the 
network, but differs in that it always describes only the network data processing 
steps, without delay processing end nodes of the network. 

Usually, the quality of the network is characterized by values of the maximum 
transmission delay and delay variation. Not all traffic types are delay-sensitive 
transmission, in any case, the values of delays, which are typical for computer 
networks, usually the delay does not exceed hundreds of milliseconds, at least — a 
few seconds. This order of delay of packets generated by the file service, email 
service or printing service to have little affect on the quality of these services from 
the point of view of the user. On the other hand, the same delay of packets carrying 
voice or video data, can lead to a significant reduction in the quality provided to the 
user of the occurrence of the effect "echo", it is impossible to make out some words, 
image vibration, etc. 

All of these characteristics of network performance are quite independent. While 
the network bandwidth is constant, the traffic speed may vary depending on the 
network load, without exceeding, of course, the limit of installed capacity. So in 
single-segment network-10 Mbps Ethernet computers can communicate at speeds of 
2 Mbps and 4 Mbps, but never 12 Mbps. 
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Ethernet technology was chosen as an example in demonstrating the limitations 
of LAN technologies, as the technology restrictions are manifested most clearly, and 
their reasons are pretty obvious. However, such limitations are inherent to all other 
LAN technologies, as they rely on the use of transmission media as a shared resource. 
Ring TokenRing and FDDI can also be used by network nodes only in the shared 
resource. Unlike Ethernet channel here is only that the token access method defines a 
deterministic sequence of granting access to the ring, but still enabling one node to 
ring all other nodes are unable to transmit their frames and have to wait for the 
owning access node completes its transmission. 

General limitation Ethernet, built only with the use of repeaters and hubs is that 
the overall performance of such a network is always fixed and equal to the maximum 
performance of the used Protocol. This performance can be improved only by going 
to another technology, because of expensive replacing all equipment [5].  

The considered restrictions are the price to pay for the benefits of using shared 
channels in local networks. These benefits are significant, no wonder technology of 
this type have been around for nearly 20 years.  

The benefits must be attributed in the first place:  
the simplicity of the network topology;  
-a guarantee of frame delivery to the addressee in compliance with the 

restrictions of the standard and properly working equipment;  
the simplicity of the protocols, providing a low cost network adapters, repeaters, 

and hubs.  
However the beginning of the process of displacement of repeaters and hubs, 

switches suggests that priorities have changed, and for improving the overall network 
bandwidth the users are willing to go in on the expenses associated with the 
acquisition of switches instead of hubs.  

To overcome the limitations of the LAN technologies have long started to use 
local bridges, which are the functional precursors of switches. Although in modern 
networks, switches are almost supplanted bridges from Ethernet, working principles 
and considerations for their use are virtually identical [6].  

Bridge - a device that interconnects two (rarely more) local networks through 
the transmission of frames from one network to another by using intermediate 
buffering. The bridge, unlike the repeater, is not trying to maintain bit-synchronism to 
combine both networks. Instead, he stands in relation to each of the networks as the 
end node. It accepts a frame, buffers it, examines the destination address of the frame, 
and only in the case when the addressed node really belongs to another network, it 
sends it there.  

To send the frame to another network, the bridge needs to access its shared 
media in accordance with the same rules as normal node.  

Thus, the bridge isolates the traffic from one segment from another segment 
traffic by filtering frames. Since each segment is now referred traffic from a smaller 
number of nodes, the load factor of the segments decreases. In the result, the capacity 
of each segment is increased and, hence, increases the total network throughput. 

Each network segment remains the domain of collisions, i.e. the section of 
network in which all nodes simultaneously record and work out the conflict, in 
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whatever place in this land, it could have happened. However, collisions of one 
segment does not cause conflicts in the other segment, since the bridge is not 
broadcasting them between segments [7].  

So far we have assumed that when using the bridge to link two segments instead 
of repeater overall performance always increases as decreases the number of nodes in 
each segment and the loading segment is reduced by the amount of traffic, which is 
now internal traffic on another segment. It's really so, but on the condition that the 
bridge transmits the inter-segment traffic without significant delays and without loss 
of frames. However, the analysis of the considered algorithm of the bridge suggests 
that the bridge may detain personnel, and, under certain conditions, to lose their. The 
latency introduced by the bridge equal to at least the recording time of the image to 
the clipboard. As a rule, after the recording processing of addresses takes some time, 
especially if the Mac address table is great. Therefore, the delay increases the 
processing time frame. The processing time frame not only affects the delay but also 
on the probability of frame loss. If the block processing time will be less than the 
interval before receipt of the next frame, the next frame will be buffered and will wait 
there until the CPU of the bridge is free to process the received frame. If the average 
intensity of inflow of personnel will be for a long time to exceed the performance of 
the bridge, that is, the reciprocal of the average time of the frame processing, the 
buffer memory available to the bridge for storing the raw frames can overflow. In this 
situation, the bridge will have nowhere to record the incoming frames, and it will 
start to lose them, it is simply discarded [8]. 

Loss of frame - the situation is very undesirable as it effects the LAN protocols 
are not liquidated. The loss of the frame will be fixed in the protocols of the transport 
or application layers, which will notice a loss of part of their data and organize their 
re-shipment. However, with regular frame loss of the data link layer, the network 
performance may be reduced by several times, since the time-outs used in protocols 
in the upper levels, significantly exceeds the time frame transfer at the link layer, and 
re-transmission of the frame may be held in tens of seconds. To prevent loss of 
frames the bridge must have a capacity exceeding the average intensity of the inter-
segment traffic, and a large buffer to store frames to be transmitted during periods of 
peak load. In order to bridge raised, and not lowered throughput prepeared network 
should always satisfy the following rule:  

Execution speed bridge operation, frame transmission between any two ports 
(this operation is called forwarding) must always be higher than the average intensity 
of traffic existing between these ports connect network segments.  

In local networks is often a fair rule of thumb the 80/20 rule, saying that with 
proper partitioning of the network into segments, 80% of traffic is internal traffic 
segment, and only 20% is out of range. If we assume that this rule applies in relation 
to a particular network, the bridge must have the performance of the operation 
forwarding 20 % of the maximum bandwidth of the Ethernet segment, that is, 
performance is 0.2х14880 = 3000 frames per second. Usually, the local bridges have 
a capacity of 3000 fps and above.  

However, guarantees delivery of frames in all situations the bridge, unlike a 
repeater, does not. This is his fundamental flaw, which has to be tolerated [9].  
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In order to determine the possibility of successful application of a bridge in the 
network, it must measure with the help of a Protocol analyzer or network 
management system matrix the traffic between nodes of a network. This information 
will allow us to understand the level of cross-traffic when splitting the network into 
segments and to compare it with the performance of the bridge. The switching 
technology of Ethernet segments was proposed by Kalpana in 1990 in response to 
growing demand for higher throughput for local area networks. This technology is 
based on the rejection of the use of shared lines of communication between all nodes 
of the segment and using the switches to simultaneously forward packets between all 
pairs of its ports. Functionally, the multi-port switch acts as a multi-port bridge, that 
is, it works at the link level, analyzes frame headers, automatically builds an address 
table and, based on this table, redirects the frame to one of its output ports or filters it, 
removing it from the buffer.  The innovation was the parallel processing of incoming 
frames, while the bridge processes frame by frame.  A switch usually has several 
internal frame processing processors, each of which can execute a bridge algorithm.  
Thus, we can assume that the switch is a multiprocessor bridge that has high 
performance due to internal parallelism. 

Some companies began to develop the technology of switching and to improve 
the performance of other LAN technologies such as TokenRing and FDDI. As the 
technology of switching is the algorithm transparent bridge, the switching principle 
does not depend on the access method, packet format and other details of each 
technology. The switch examines on the basis of the pass-through traffic destination 
addresses network address table builds a network and then on its basis produces 
Mikolay transmission networks, TokenRing, or FDDI. The principle of operation of 
the switch in networks of any technology remained the same, providing simultaneous 
promotion of personnel between pairs of switch ports [10].  On the efficiency of the 
switch is affected by many factors, and in some cases, as will be shown below, the 
switch may not give any advantages compared to a hub. An example of such a factor 
is the imbalance in the network traffic - if port 1 and port 2 of the switch often turn to 
port 3 of the switch, the port 3 will be periodically busy and not available for one of 
these two ports, and one of them, the traffic will be idle waiting for the release of the 
port 3. Ideally, the switch installed in the network, transmits frames between nodes 
connected to its ports, with the rate at which nodes generate these images without 
introducing additional delay and without losing any frame. In actual practice, the 
switch always makes some delays in the transmission of frames and also maybe some 
frames to lose, not to deliver them to addressees [11]. Due to differences in the 
internal organizations of different switch models, it is difficult to predict how a 
particular switch will transmit frames of a particular traffic sample. The best test is 
still the practice, when the switch is in live network and is measured by latency and 
number of lost frames. However, there are simple calculations [12] that can give an 
idea about how the switch will behave in a real situation. 

 
6.2. The mathematical description of the algorithm for assessing the 

stability of switching nodes 
 Consider the following model of a data network, which consists of N switching 
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nodes and (N-1) communication lines.  It is assumed that: 
 - all communication lines are absolutely reliable; 
 - all communication lines are noise-resistant; 
 - switching nodes have infinite memory; 
 - there is no processing time in switching nodes; 
 - traffic entering the network consists of messages having the same priority and 

forms a Poisson stream with an average value of γi [messages / sec] for messages 
transmitted over the communication channel. 

 Then, as the objective function, we take the throughput of the trunk consisting 
of individual sections, expressed in Mbps (1). 

max→∑
i

ix                                             (1) 

where xi [Mb / s] - determines the throughput of the i-th section of the trunk. 
 
 As limitations, we take the maximum throughput of each section (2) and the 

performance of the switching node (3). 















<⋅⋅

<⋅⋅

<⋅⋅

∑

∑
∑

i
j

jji

j
jj

j
jj

dNx

dNx

dNx

γ

γ

γ

...

22

11

.                                                (2) 

where N is the number of users in the switching node, γ - [messages / sec] 
arriving at the switching node from users, j - determines the number of users 
connected to the switching node. 
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where p is the traffic intensity of each user, B is the performance of the 
switching node. 

 
To calculate the maximum traffic that can be transmitted over communication 

lines, taking into account the performance of switching nodes, we use the simplex 
method.  The simplex method is a universal method for solving a linear system of 
equations or inequalities and a linear functional. 

The general idea of the simplex method (the method of successive improvement 
of the plan) for solving the LPP (linear programming problem) consists of: 

-the ability to find an initial reference plan; 
-the presence of a sign of optimality of the support plan; 
-the ability to move to a worse supporting plan. 
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To reduce the system of restrictions of inequalities to the canonical form, it is 
necessary to single out a basis basis in the system of restrictions. 

I. Restrictions of the form "0" - resource restrictions.  On the right in the 
inequalities is what we use in production, on the left is what we get.  Under such 
restrictions, additional variables with a coefficient of "+1" are introduced, forming a 
unit basis.  These variables will enter the objective function with coefficient “0”. 

II.  Restrictions of the form "=".  It often happens that despite the fact that 
restrictions are in the form of equality, a single basis is not allocated or it is difficult 
to stand out.  In this case, artificial variables are introduced to create a unit basis - Yi.  
They enter the system of restrictions with a coefficient of "1".  and to the objective 
function with the coefficient “M” tending to infinity (for Fmin - “+ M”, for Fmax - “-
M”). 

III.  Restrictions of the form "0" - Planned restrictions.  Additional variables (X) 
that carry a certain economic meaning - over-expenditure of resources or 
overfulfillment of the plan, overproduction, are added with a coefficient of "-1", to 
the target function with a coefficient of "0".  And artificial variables (Y) will be as in 
the previous case. 

As a specific example, we will model and explore the computer network shown 
in Figure 1. 

 
Figure 1 - Network block diagram 

 
It includes a server that provides a certain type of service, routers and 

communication lines forming a computer network, as well as subnets connected to 
routers and sending service requests to the server. 

Thus, for the proposed network, it is necessary to evaluate the flow in the 
communication line between neighboring routers, the data transfer rate in the sections 
and their congestion. 

To do this, we introduce restrictions that represent nodes and data transmission 
channels, and their parameters (table 1). 

Data channel will be UTP category 5, its bandwidth of 100Mbit/sec. 
The solution of the problem will take place in several stages: 
1.In the first stage, we will simulate and explore the section of the network, 

which includes routers №1, №2, №3, №4, №5, №6.  
2. In the second phase, we will simulate and explore the section of the network, 

which includes routers №1, №2, №7, №10, №5, №6.  
3.In the third stage, we will simulate and explore the section of the network, 

which includes routers №1, №2, №8, №9, №10, №5, №6. This site is the largest by  
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  Table 1  
Host restrictions 

Host No Limit value, Mbps 
1 90 
2 90 
3 73 
4 68 
5 90 
6 90 
7 85 
8 85 
9 85 

10 85 
 
number of nodes and data channels in the network. 

4. In the fourth stage, we will simulate and explore the section of the network, 
which includes routers №1, №2, №7, №5, №6. This area is also the smallest in 
number of nodes and data channels in the network. 

5. At the fifth stage, we will simulate and explore the section of the network, 
which includes routers №1, №2, №7, №4, №5, №6.  

From the results of the analysis can be seen that the optimum response in 
accordance with stage 3, because despite the large number of nodes and data channels 
in the network, this site has the highest throughput, and the value of the objective 
function is 15. In the case of an open channel between node # 8 and # 9, the optimum 
plan will be one where the target function will be equal to 12,29. The average data 
transfer rate in this situation will decrease from 2.5 Mbit/s to 2.45 MB/s. But the 
unloaded nodes/trunks on the contrary will increase from 12.5% to 14%. 

 
Conclusion 
In this paper we developed a mathematical model for assessing the capacity of 

communication channels given the amount of traffic transmitted in the switching 
nodes and the bandwidth of the switching nodes. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ 
FEATURES PERFORMANCE EVALUATION COMPUTER NETWORKS 

DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-021 
 
Introduction  
With development of network infrastructure activities of modern enterprises and 

with the increasing complexity applied to network applications, increasing bandwidth 
requirements, reliability and network protection, manageable, and reduce the cost of 
operation.  

To meet the modern requirements to the network infrastructure it needs to 
support the following network applications and services:  

integrated voice, video and digital data;  
-create VLANs and private networks;  
-manage the network based on the rules;  
-the use of agreements about the level of services provided;  
-the accounting of the used resources;  
-user management;  
-the forwarding of multicast traffic;  
-building networks, Internet, Intranet, Extranet.  
Thus, to build the intelligent network, the administrator has the option to convert 

requirements to business processes of the enterprise to certain rules that bind the 
activity of the enterprise with the network requirements such as provision of quality 
services, protection and access control.  

Smart grid provides wide range of services and mechanisms to ensure the 
operation of business applications through the implementation of a directory service, 
a variety of network services (switching, VLANs, private networks, Frame Relay, 
and ATM, the rules of access, protection, quality of service, resource usage 
accounting).  

In the network infrastructure should be provided of the structure of the controls 
and switched networks, creating high performance, scalable robust infrastructure that 
implements the transmission control of traffic priorities, bandwidth, as well as the 
resources used.  

At the present time has changed the requirements for network infrastructure. 
Intranet technology transformed the nature of network traffic, network Extranet and 
virtual private networks require additional service for speed, reliability and protection 
of data transmission. For the delivery of voice and video is necessary to ensure the 
guaranteed quality of transmission (service). The complicated nature of the requests 
to the network - a large number of users are accessing various information resources 
on multiple platforms. 

The aim of this work is to study the features of estimating the characteristics of 
computer networks. 
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7.1. Performance characteristics of the network  
All many of the commonly used criteria of efficiency of the network can be 

divided into two groups. One group characterizes the performance of the network, the 
second is reliability.  

Network performance is measured using indicators of two types - temporary, 
evaluating the latency introduced by the network when performing the data exchange 
and throughput, reflecting the amount of information transmitted by the network per 
unit time. These two types of indicators are mutually inverse, and knowing one of 
them, you can calculate the other.  

1. Reaction time  
Typically, the temporal characteristics of network performance used as an 

indicator reaction time. The term "reaction time" can be used in a very broad sense, 
so in each case it is necessary to clarify what is meant by this term.  

In General, the reaction time is defined as the time interval between the 
occurrence of a user request to any web service and getting response to this request. It 
is obvious that the meaning and value of this parameter depend on the type of service 
accessed by the user, from which user and to which server addresses, as well as the 
current status of other network elements - load segments, through which passes the 
query to the server load, etc. will look at some examples of determining the measure 
of "response time",  

In example 1 the reaction time refers to the time which has elapsed since the 
reference user to the FTP service to transfer a file from the server 1 to the client 
computer 1 until the completion of the transfer. Obviously, this time has several 
components. The most significant contribution made by those components of reaction 
time as the request processing time to transfer the file on the server, the processing 
time of received IP packet parts of the file on the client computer, the transmission 
time of packets between the server and the client computer via Ethernet within the 
same coaxial segment. It would be possible to allocate even smaller stages of the 
request, such as request processing time by each of the protocols TCP/IP stack on the 
server and the client.  

For the end user so a certain reaction time is intuitive and the most natural 
performance of the network (size of the file, which would introduce some uncertainty 
in this figure, it can be fixed, estimating the reaction time when transmitting, for 
example, a megabyte of data). However, the network specialist are primarily 
interested in the performance of the actual network, so for a more accurate evaluation 
it is expedient to isolate from the reaction time components, corresponding to the 
stages of the non-network data processing - to find needed information on the disk, 
write it to disk, etc., Obtained as a result of such reductions in time can be considered 
as another definition of the reaction time of the network at the application level.  

Variants of this criterion can serve as the reaction times measured at different, 
but fixed States of the network:  

A) Completely unloaded network. The response time is measured in conditions 
when the server 1 accesses only the client 1, i.e. a segment of a network server 1 
client 1, there is no other activity - it contains only the frames FTP session, the 
performance of which is measured. In other segments of the network traffic can 
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circulate, the main thing - that his images were not included in the segment in which 
measurements are performed. Since the no-load segment in a real network - the 
phenomenon of the exotic, this version of the performance has limited applicability - 
it is good value saying only that the software and hardware of the two nodes and 
segment have the necessary performance to operate in relaxed conditions. To work in 
real conditions, when will take place the struggle for resources shared segment with 
other network nodes, the performance of the tested network elements may not be 
sufficient.  

B) the Loaded network. This is a more interesting case for testing performance 
of FTP service for a specific client and server. However, when measuring criterion 
performance in conditions when the network is working and the other nodes and 
services, there are problems in the network can exist too much of load, so the main 
thing you identify with that quality measurements in some typical network 
conditions. Since the network traffic is of a throbbing nature and characteristics of 
traffic substantially change depending on the time of day and day of the week, the 
definition of the standard load is a difficult procedure, requiring lengthy 
measurements at the network. If the network is being designed, the definition of the 
standard load becomes more complicated.  

In example 2 the criterion for network performance is the time delay between 
the transmission of the Ethernet frame to the network by the network adapter of the 
client computer 1 and entering it on the server's network adapter 3. This criterion also 
applies to the criteria of the "reaction time", but corresponds to the lower service link 
layer.Since the Ethernet protocol is a datagram type protocol, that is, without 
connections, for which the concept of "answer" is not defined, then the reaction time 
in this case refers to the time taken for the frame to pass from the source node to the 
destination node.  The frame transmission delay includes in this case the frame 
propagation time over the source segment, the frame transmission time from the 
segment A to segment B by the switch, the frame transmission time from segment B 
to segment C by the router, and the frame transmission time from segment C to 
segment D by the repeater.  Criteria related to the lower level of the network well 
characterize the quality of the transport service of the network and are more 
informative for network integrators, since they do not contain redundant information 
about the operation of the upper level protocols. 

 When evaluating network performance, not in relation to individual pairs of 
nodes, but to all nodes as a whole, two types of criteria are used: average-weighted 
and threshold. 

Average-weighted criterion is the sum of the reaction times of all or some nodes 
in the interaction with all or some of the servers on the network for a particular 
service. Network optimization of this criterion is to find values of the parameters 
under which the criterion is of minimal value or at least does not exceed a specified 
number.  

The threshold criterion represents the worst response time for all possible 
combinations of clients, servers and services. 

Optimization can also be performed to minimize the criterion, or with the aim of 
achieving some preset value, accept reasonable from a practical point of view.  
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Often used threshold optimization criteria, since they guarantee all users a 
certain satisfactory level of the network response to their queries. Medium-weighted 
criteria can discriminate against some users, for which the reaction time is too great 
with that, when averaging received acceptable results.  

You can apply and more differentiated by user categories and criteria. For 
example, you can set a goal of garantirovany any user access to the server in its 
segment for a time not exceeding 5 seconds, to servers in its network, but in 
segments, separated from the segment switches for a time not exceeding 10 seconds, 
and the servers of other networks over time to 1 minute. 

 
7.2. Bandwidth 
The main task, which is used to build any network - quick transmission of 

information between computers. Therefore, the criteria related to network bandwidth 
or part of the network, reflect the quality of performance in its network core function.  

There are a large number of options for the definition criteria of this kind, just as 
in the case of the criteria for class "reaction time". These variants can differ from 
each other: the chosen unit of measurement of the amount of information transmitted, 
the nature of the considered data - only user or a user with service, the number of 
measurement points of traffic, a way of averaging the results for the network as a 
whole. Consider different ways to build the throughput criteria in more detail.  

The characteristics of the network can vary the unit of measurement of the 
transmitted information. As the unit of measurement of the transmitted information 
commonly used packages (or frames, then these terms will be used interchangeably) 
or bits. Accordingly, throughput is measured in packets per second or in bits per 
second. 

As computing networks operate on the principle of packet switching (or frames), 
the measurement of the amount of transmitted information in packets makes sense, 
especially because the bandwidth of a communication equipment operating on the 
link layer and above are also most often measured in packets per second. However, 
because of the variable packet size (this is true for all protocols with the exception of 
ATM, with a fixed packet size of 53 bytes), measuring throughput in packets per 
second is associated with some uncertainty packets, what Protocol and what size I 
have in mind? Usually involve packets of the Ethernet Protocol as the most common, 
minimal Protocol size 64 bytes (without preamble). The packets of the minimum 
length is chosen as a reference due to the fact that they create for communication 
equipment, the most severe mode of operation of the computing operations 
performed by each package came in a very weak dependent on its size, so per unit of 
the portable information packet minimum length requires much more operations than 
for the package of maximum length.  

Measuring throughput in bits per second (for Ethernet more typical speed, 
measured in millions of bits per second - MB/c) gives a more accurate assessment of 
speed of information to be transmitted than using packages.  

Network characteristics may vary subject to the official information. In any 
Protocol there is a header carrying the service information and a data field in which 
information is transferred, which is considered for the Protocol user. For example, in 
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the Protocol frame of the Ethernet minimum size of 46 bytes (64) represent the data 
field, and the remaining 18 are proprietary information. When measuring the 
throughput in packets per second to separate the user information from the service 
impossible, and for bitwise dimension possible.  

If the throughput is measured without dividing the information on the user 
service, in this case, it is impossible to put the task of selecting a Protocol or Protocol 
stack for this network. This is because even if you when changing from one Protocol 
to another we get a higher bandwidth network, it does not mean that for end users, the 
network will run faster if the share of proprietary information per unit of user data, 
these different protocols (and in General case it is), then you as the optimal choose a 
slower network option. If the Protocol type does not change when you configure your 
network, you can use the and criteria, which does not release user data from the total 
flow.  

When you test network bandwidth at the application level it is easier to just 
measure the bandwidth for user data. It is enough to measure the time to transfer the 
file of a certain size between the server and client and share the file size on received 
time. To measure the total bandwidth necessary special tools measurement Protocol 
analyzers or SNMP or RMON agents are built into operating systems, network 
adapters or communications equipment.  

Network characteristics may vary in the number and arrangement of 
measurement points. Throughput can be measured between any two nodes or points 
of the network. The resulting throughput will change when the same network 
conditions, depending on which two points are measured. Since the network 
simultaneously running a large number of user computers and servers, the complete 
characterization of the bandwidth of the network provides a set of capacities 
measured for different combinations of interacting computers - the so-called traffic 
matrix of the network nodes. There are specific measurement tools that capture traffic 
matrix for each node of the network.  

As per the data networks on the path to the destination node are usually transit 
through several intermediate stages, as the efficiency criterion can be considered the 
throughput of the individual intermediate network element is a separate channel, 
segment, or communication devices.  

Knowledge of the total bandwidth between two nodes may not give full 
information about possible ways of its increase, since the total number is impossible 
to know which of the intermediate stages of the packet processing to the greatest 
extent inhibits the operation of the network. Therefore, data on the capacity of 
individual network elements can be useful for decision-making about the ways of its 
optimization.  

In this example, packets on the path from the client computer 1 to the server 3 
pass through some intermediate network elements 

. Each of these elements has a certain bandwidth so the overall capacity of the 
network between the computer 1 and the server 3 will be equal to the minimum of the 
capacities of the components of the route, and the transmission delay of one packet 
(one of the options to define the reaction time) is equal to the sum of the delays 
contributed by each element.To increase the throughput of a composite path, you 
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must first pay attention to the slowest elements - in this case, the router will most 
likely be such an element. 

 It makes sense to define the total network bandwidth as the average amount of 
information transferred between all network nodes per unit time.  The total network 
bandwidth can be measured both in packets per second and in bits per second.  When 
dividing a network into segments or subnets, the total network bandwidth is equal to 
the sum of the bandwidths of the subnets plus the bandwidth of the inter-segment or 
interconnections. 

 
7.3. Reliability and fault tolerance  
The most important characteristic of network is reliability - the ability to 

function properly over an extended period of time. This property has three 
components: the actual reliability, availability and serviceability.  

Improving reliability is to prevent faults, failures and malfunctions through 
application of electronic circuits and components with a high degree of integration, 
noise reduction, light weight modes of operation of the schemes, ensure the thermal 
conditions of their work, as well as by improving methods of Assembly equipment. 
Reliability is measured by the failure rate and mean time between failures. The 
reliability of the networks as distributed systems are largely determined by reliability 
of cable systems and switching equipment - connectors, jumper panels, wiring 
closets, etc., to ensure proper electrical or optical connectivity between the individual 
nodes themselves.  

Preparedness involves suppression within a certain range of influence of failures 
and failures on the system operation by means of control and error correction, and 
means to automatically restore the circulation of information in the network after the 
fault detection. Preparedness is a struggle to reduce the downtime of the system.  

The criterion of readiness is the availability factor which is equal to the fraction 
of time of stay of the system in a healthy state and can be interpreted as the 
probability of finding the system in a healthy state. Availability factor is calculated as 
the ratio of mean time between failure to the sum of the same values and the average 
recovery time. Systems with high availability are also called fault tolerant.  

The main way to increase availability is redundancy, which implemented 
different variants of fault-tolerant architectures. The network includes a large number 
of different types of elements, and to provide fault tolerance require redundancy for 
each of the key elements of the network. If we consider the network only as a 
transportation system, the redundancy must exist for all trunk routes of the network, 
i.e., routes that are common to a large number of clients on the network. Such routes 
are usually the routes to corporate servers, database servers, Web servers, mail 
servers, etc. Therefore, to organize fault-tolerant operation of all network elements 
through which those routes should be reserved: should be a backup cable connection, 
which can be used when one of the main cables, all communication devices on the 
trunk routes must either themselves be implemented via fault-tolerant design with 
redundancy of all main components, or for each communication device should be 
backed similar device.  

The transition from the primary connection to the backup or primary device to 
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the backup can occur automatically or manually, with the participation of the 
administrator. It is obvious that an automatic failover increases availability of the 
system, since the network downtime in this case will be substantially less than with 
human intervention. To run the automated reconfiguration procedures, you must have 
the network of the intelligent communication device, and a centralized management 
system that helps the device to identify failures in the network and adequately 
respond to them.  

A high degree of network availability can be provided in the case where the 
procedure of testing the health of network elements and fallback elements are 
embedded in communication protocols. An example of this type of protocols can 
serve as the FDDI Protocol, which is constantly tested physical connection between 
the nodes and hubs of the network, and in case of their refusal is automatically 
reconfigure relations due to second backup ring. There are special protocols that 
support fault tolerance of the network, for example, the SpanningTree Protocol that 
performs automatic switching to backup communication network based on bridges 
and switches. 

There are various gradations of fault-tolerant computer systems, including 
computer networks. Give some widely accepted definitions:  

-high-availability (highavailability) - describes system made according to 
conventional computer technology that uses redundant hardware and software and 
allowing for recovery time in the range from 2 to 20 minutes;  

-fault tolerance (faulttolerance) is a characteristic of such systems that have hot 
standby redundant equipment for all functional blocks, including CPUs, power 
supplies, subsystem I/o subsystem disk space, and recovery time when failure of not 
more than one second;  

-continuous availability (continuousavailability) is a property of systems that 
also provide a recovery time within one second, but unlike the systems are resilient to 
failures, continuous readiness not only eliminates downtime resulting from failures, 
but also planned downtime associated with upgrading or maintenance of the system. 
All these works are carried out online. An additional requirement for the continuous 
readiness is the absence of degradation, the system needs to maintain a constant level 
of functionality and performance regardless of the occurrence of cracks.  

As the network at the same time serve a large number of users, the calculation of 
the coefficient of readiness necessary to take this into account. Availability the 
network must be equal to the percentage of time during which the network was 
performing properly its functions for all users. It is obvious that in large networks it is 
very difficult to provide the values of the availability factor is close to one.  

Between performance and network reliability are closely linked. Unreliable 
network very often leads to a significant reduction in its productivity. This is because 
failures and failures of communication channels and communication equipment lead 
to loss or distortion of some packets, resulting in communication protocols are forced 
to arrange retransmission of lost data. As in local networks of recovery of lost data 
are typically protocols of the transport or application layer, working with timeouts in 
the tens of seconds, the loss in performance due to the low reliability network can be 
of several hundred percent. 
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Conclusion 
In this work we present the analysis of the main characteristics of computer 

networks.The units of measurement of the transmitted information, various types of 
transmitted information, the number and location of measurement points can 
influence the characteristics of the network assessment. 

 When dividing a network into segments or subnets, the total network bandwidth 
is equal to the sum of the bandwidths of the subnets plus the bandwidth of the inter-
segment or interconnections. 

 Therefore, it is advisable to build models for estimating network bandwidth for 
various typical configurations. 
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Введение 
В настоящее время одним из самых  востребованных направлений 

исследований в современной российской экономике является изучение и 
оценка проблемы продовольственной безопасности. 

 Для любого государства главной составляющей экономической, 
социальной и политической безопасности является обеспечения населения 
продовольствием.  

Продовольственную безопасность страны и отдельных ее регионов 
обеспечивает агропромышленный комплекс, который занимает важное место в 
системе народного хозяйства, поскольку в структуре ВВП занимает более 4,5%.  

Стабильное положение на внутреннем продовольственном рынке дает 
возможность государству проводить внутреннюю и внешнюю политику. Все 
это  предопределяет необходимость проведения экономических исследований в 
области продовольственной безопасности и благосостояния того или иного 
государства. 

В зависимости от проводимой в стране экономической политики, общих и 
специфических форм и механизмов регулирования сельскохозяйственного и 
продовольственного рынка определяется состояние продовольственной 
безопасности. 

В рамках реализации Национального проекта по развитию 
Агропромышленного комплекса, а также аграрной реформы в 90-х годах, в 
России произошли кардинальные структурные преобразования, что повлекло за 
собой потерю государством монополии государственной собственности на 
землю и земля была перераспределена между различными 
землепользователями. В результате этого возникли новые формы 
хозяйствования, такие как хозяйства населения, сельскохозяйственные 
организации, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели.  

Экономические и политические преобразования в стране оказали свое 
влияние на развитие и отдельных ее регионов, в том числе на Белгородскую 
область.  

Белгородская область сегодня представляет собой регион с  высоко 
развитой индустрией и аграрным сектором экономики, развитие которых 
основано на богатствах природных ресурсов и уникальных черноземах. 

В области хорошо развиваются как растениеводство, так и 
животноводство. Сельскохозяйственные предприятия области выращивают 
ячмень, пшеница, рожь, гречиха, просо, кукуруза. Область занимает ведущее 
место по выращиванию сахарной свеклы и подсолнечника, также развиты 
овощеводство и садоводство. Что касается животноводства в продукции 
сельского хозяйства области, то оно представлено молочно-мясным 
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скотоводством, свиноводством, птицеводством. 
Оценить состояние продовольственной безопасности региона можно  по 

широкому кругу показателей. 
Первоначально проведем анализ уровня производства основных видов 

продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Белгородской области за 
период с 2016 по 2018 годы. 

Сначала проведем оценку обеспеченности посевными площадями 
сельскохозяйственных культур в Белгородской области за 2016-2018 годы 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в 
Белгородской области за 2016-2018 г.г., тыс. га 

показатели Годы Абсолютное 
отклонение, +/- 

Относительное 
отклонение, % 

2016 2017 2018 18/16 18/17 18/16 18/17 
Вся посевная 
площадь, в том 
числе: 

1429,6 1426,5 1417,9 -11,7 -8,6 -0,8 -0,6 

− зерновые и 
зернобобовые 
культуры 

739,7 750,6 738,5 -1,2 -12,1 -0,2 -1,6 

− технические 
культуры 448,9 436,4 449,8 0,9 13,4 0,2 3,1 

− картофель и 
овощебахчевые 
культуры 

57,0 55,3 55,4 -1,6 0,1 -2,8 0,2 

− кормовые 
культуры 184,0 184,2 174,1 -9,9 -10,1 -5,4 -5,5 

 
Общая посевная площадь в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

уменьшилась на 11,7 тыс. га или на 0,8%, а по сравнению с 2017 годом – на 8,6 
тыс. га или на 0,6%. Площадь земель, занятая под зерновые и зернобобовые 
культуры и кормовые культуры снижается, а наблюдается увеличение площади 
земель, занятых под  технические культуры и под картофель и овощебахчевые 
культуры.  

Рассмотрим динамику валового сбора продуктов растениеводства в 
Белгородской области за 2016-2018 годы (табл. 2).  

По данным таблицы 2 видно, что в 2018 году по сравнению с 2016 годом 
валовой сбор зерна уменьшился на 118 тыс. тонн или на 3,4%, а по сравнению с 
2017 годом – на 199 тыс. тонн или на 5,6%. Однако в разрезе видов зерновых 
культур в 2018 году по сравнению с 2016 годом наблюдается рост валового 
сбора зерна таких культур как, пшеница озимая, пшеница яровая, рожь озимая, 
овес и зернобобовые. 

Далее рассмотрим динамику производства основных продуктов 
животноводства по категориям хозяйств за 2016-2018 годы (табл.3). 
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Таблица 2 
Динамика валового сбора продуктов растениеводства в Белгородской 

области за 2016-2018 г.г., тыс. тонн 
Наименование Год Абсолютное 

отклонение, +/- 
Относительное 
отклонение, % 

2016 2017 2018 18/16 18/17 18/16 18/17 
зерно (в весе после доработки) 
в том числе: 3504 3585 3386 -118 -199 -3,4 -5,6 
пшеница озимая 1364 1952 1816 452 -136 33,1 -7,0 
пшеница яровая 70 95 82 12 -13 17,1 -13,7 
рожь озимая 0,3 0,2 0,6 0,3 0,4 100,0 200,0 
кукуруза на зерно 1177 768 838 -339 70 -28,8 9,1 
ячмень яровой 705 603 461,2 -243,8 -141,8 -34,6 -23,5 
овес 37 28 44,7 7,7 16,7 20,8 59,6 
просо 1 1 0,7 -0,3 -0,3 -30,0 -30,0 
гречиха 11 10 5 -6 -5 -54,5 -50,0 
зернобобовые 28 32 61 33 29 117,9 90,6 
из них горох 17 24 44,6 27,6 20,6 162,4 85,8 
Сахарная свекла 4104 3004 2671 -1433 -333 -34,9 -11,1 
Семена масличных культур 
из них: 870 641 967 97 326 11,1 50,9 
подсолнечника 375 297 404 29 107 7,7 36,0 
плоды соевые 481 329 553 72 224 15,0 68,1 
Картофель 438 435 443 5 8 1,1 1,8 
Овощи 
из них: 250 244 260 10 16 4,0 6,6 
капуста 43 50 41 -2 -9 -4,7 -18,0 
огурцы 23 19 24 1 5 4,3 26,3 
томаты 25 28 29 4 1 16,0 3,6 
морковь 10 10 11 1 1 10,0 10,0 
свекла столовая 11 9 11 0 2 0,0 22,2 
лук репчатый 13 14 16 3 2 23,1 14,3 
Кукуруза на корм 1100 882 1161 61 279 5,5 31,6 
Кормовые корнеплоды 14 9 14 0 5 0,0 55,6 
Сено многолетних трав 161 130 137 -24 7 -14,9 5,4 
Сено однолетних трав 30 23 26 -4 3 -13,3 13,0 
Сено естественных сенокосов 55 52 47 -8 -5 -14,5 -9,6 

 
Из данной таблицы 3 можно сделать вывод, что производство основных 

продуктов животноводства неуклонно растет.  
Одним из критериев оценки продовольственной безопасности является  

уровень физической доступности продовольствия в Белгородской области. 
Но перед тем, как начать анализировать уровень физической доступности 

продовольствия в Белгородской области, необходимо сначала рассмотреть как 
изменяется численный состав населения области за анализируемый период. 

Таким образом в 2016 году проживает 1550137 человек, из них сельское 
население – 32,9%,  в 2017 году  в области проживает 1552865 человек из них 
32,7% сельского населения, а в 2018 году 1549876 человек и 32,6% 
соответственно. 
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Таблица 3 
Динамика производства основных продуктов животноводства по 

категориям хозяйств за 2016-2018 г.г 
Наименование Год Абсолютное 

отклонение, +/- 
Относительное 
отклонение,% 

2016 2017 2018 18/16 18/17 18/16 18/17 
Скот и птица на убой, тыс. т 
в том числе: 1277,6 1332,9 1322,9 45,3 -10 3,5 -0,8 
крупный рогатый скот 21,0 20,2 20,4 -0,6 0,2 -2,9 1,0 
свиньи 663,0 687,6 722,4 59,4 34,8 9,0 5,1 
овцы и козы 1,0 1,0 1,1 0,1 0,1 10,0 10,0 
птица 592,3 623,7 578,7 -13,6 -45 -2,3 -7,2 
Молоко, тыс. т 542,6 593,6 623,8 81,2 30,2 15,0 5,1 
Яйца, млн. шт. 1585,2 1662,1 1658,1 72,9 -4 4,6 -0,2 
Шерсть, т 60 74 56 -4 -18 -6,7 -24,3 
Мед, т 2341 2345 2276 -65 -69 -2,8 -2,9 

 
Для сравнения объемов производства продукции в хозяйствах всех 

категорий необходимо рассмотреть индексы производства продукции сельского 
хозяйства (табл. 4). 

Таблица 4 
Индексы производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых 

ценах, в процентах к предыдущему году) 
 годы Абсолютное отклонение, +/- 

2016 2017 2018 18/16 18/17 
Хозяйства всех категорий 106,6 99,5 104,2 -2,4 4,7 
Сельскохозяйственные 
организации 106,9 99,6 104,0 -2,9 4,4 

Хозяйства населения 99,3 99,0 103,8 4,5 4,8 
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства) 125,8 98,8 108,4 -17,4 9,6 

  
Из данной таблицы мы можем сделать вывод, что производство продукции 

сельского хозяйства в 2016 и 2018 годах растет, а в 2017 году наблюдается 
снижение продукции сельского хозяйства.  

Рассмотрим динамику объема продукции сельского хозяйства в 
Белгородской области за 2016-2018 годы (табл. 5). 

Таблица 5 
Динамика продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в 

фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
Наименование Год Абсолютное 

отклонение, +/- 
Относительное 
отклонение, % 

2016 2017 2018 18/16 18/17 18/16 18/17 
Продукция сельского 
хозяйства, том числе: 226058,1  227268,9 245147,1 19089 17878,2 8,4 7,9 
Продукция растениеводства 79328,7  69829,7 78055,1 -1273,6 8225,4 -1,6 11,8 
Продукция животноводства 146729,4  157439,2 167091,9 20362,5 9652,7 13,9 6,1 

 
По данным таблицы 5 видно, что в 2018 году по сравнению с 2016 годом 
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увеличилась продукция сельского хозяйства на  19089 млн. рублей или на 8,4 
%, а по сравнению с 2017 годом – на 17878,2 млн. рублей или на 7,9 %, хотя в 
2018 году по сравнению с 2016 годом имеется небольшое снижение продукции 
растениеводства.  

Далее мы можем проанализировать как поддерживаются производители 
товаров сельского хозяйства и сельского хозяйства в целом. Для этого 
рассмотрим такой показатель, как инвестиции в основной капитал (рис. 1). 

По рисунку 1 видно, что инвестиции в основной капитал всего и в сельское 
хозяйство за анализируемый период уменьшились, что сказывается на 
снижении продовольственной безопасности Белгородской области.  
 

 
Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал всего  

и по видам экономической деятельности, млн. рублей 
 

В сельском хозяйстве как и в экономике в целом с развитием рыночных 
отношений наблюдаются различные изменения, именно меняется структура 
каналов реализации продукции, структура объемов продукции разными видами 
сельскохозяйственных организации. 

Следует рассмотреть статистику по реализации всех продуктов сельского 
хозяйства, как по животноводству, так и по растениеводству (табл. 6). 

Таблица 6 
Динамика реализации основных продуктов  

сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями  
Белгородской области за 2016-18 годы(тысяч тонн) 

Наименование Год Абсолютное 
отклонение, +/- 

Относительное 
отклонение,% 

2016 2017 2018 18/16 18/17 18/16 18/17 
Зерно 2308,9 2373,6 2328,5 19,6 -45,1 0,8 -1,9 
Скот и птица (в 
живом весе) 1541,9 1529,6 1586,2 44,3 56,6 2,9 3,7 
Молоко 386,5 413,2 464,4 77,9 51,2 20,2 12,4 
Яйца, млн. шт. 811,5 835,9 878,5 67 42,6 8,3 5,1 
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По данным таблицы 6 мы видим, что реализация основных продуктов 
сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями неуклонно растет.  

Рассмотрев и оценив динамику продовольствия в Белгородской области 
можно перейти к исследованию уровня продовольственной безопасности. 

Исследование уровня продовольственной безопасности следует начать с 
определения критериев, то есть пороговых значений показателей, которые 
будут отражать критические точки в обеспечении продовольственной 
безопасности, а также подобрать перечень показателей для их оценки.  

Большинство ученых, исследовавших проблему продовольственной 
безопасности, предлагают для оценки уровня обеспечения продовольственной 
безопасности отдельного региона использовать следующий набор показателей: 
физическая доступность продовольствия, экономическая доступность 
продовольствия, качество и безопасность производимых и потребляемых в 
регионе продуктов питания. Перечисленные показатели используются для 
анализа продовольственной безопасности в методике комплексной оценки 
степени региональной продовольственной безопасности (СРПБ), которая 
трактуется многими учеными по разному, однако она должна соответствовать 
Доктрине продовольственной безопасности. 

СРПБ находится как сумма оценок основных критериев 
продовольственной безопасности, измеренная качественной стороной всех 
слагаемых и интегрального показателя в баллах. 

Бальная оценка уровня продовольственной безопасности региона выглядит 
следующим образом: высокий уровень –15 баллов; допустимый – 16-30 баллов;  
низкий – от 31 до 45, а недопустимо низкий – от 44 до 60 баллов. 

Итоги и определения уровня продовольственной безопасности 
Белгородской области за 2016-2018 годы результаты проведенного анализа 
свели в сводную таблицу 7. 

Таблица 7 
Показатели продовольственной безопасности Белгородской области  

за 2016-2018 годы 
Критерий годы 

2016 2017 2018 
коэффициент покрытия импорта продовольствия (Кп) 4 4 4 
коэффициент бедности (Кб) 4 4 4 
коэффициент покупательной способности доходов 
населения (Кд) 2 2 2 

коэффициент концентрации доходов (КДж) 2 2 2 
коэффициент достаточности (калорийности) (Кк) 3 3 3 
коэффициент структуры питания (Кр) 2 2 2 
коэффициент качества (Кч) 3 2 2 
Продовольственная безопасность 20 19 19 

 
По данным таблицы 7 мы видим, что уровень продовольственной 

безопасности по бальной оценке составляет 20 баллов в 2016 году и 19 баллов в 
2017-2018 годах. Таким образом, если сравнить баллы со шкалой оценок, мы 
получим допустимый уровень продовольственной безопасности в Белгородской 
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области, то есть регион обеспечивает себя продукцией собственного 
производства, наряду с импортом, который не превышает 30%. 

Вместе с тем, по некоторым критериям продовольственная безопасность 
области находится на достаточно низком уровне. Поэтому правительством 
Белгородской области для повышения уровня продовольственной безопасности 
разработана Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
рыбоводства в Белгородской области», которая позволит создать условия для 
устойчивого развития агропромышленного комплекса Белгородской области и 
улучшить условия проживания граждан в сельской местности Белгородской 
области. 

 
Выводы 
Проведенный анализ показателей развития Белгородской области позволил 

выявить ряд факторов, препятствующих достижению оптимального уровня 
продовольственной безопасности. Это низкий уровень критерия экономической 
доступности продовольствия для населения Белгородской области; 
неоптимальная структура потребительской корзины, в которой значительная 
часть расходов идет на приобретение продовольствия; допустимый уровень 
достаточности потребления продуктов в области, низкое качество 
продовольствия отечественного и импортного сырья.  Результаты проведенного 
исследования дают возможность оценить состояние продовольственной 
безопасности в регионе и разработать  меры и пути оптимизации аграрной 
политики для обеспечения высокого уровня продовольственной безопасности в 
Белгородской области. 
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ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
PROBLEMS OF INFORMATION RISK MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 

DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-022 
 
Introduction  
Any activity in addition to material and energy flows is required to include the 

informational component. Thus to ensure the reliable functioning of information 
processing and the achievement of the required level of information security plays a 
special role in risk management violations of the properties of the information 
(confidentiality, availability, integrity, etc.) in the course of its processing 
(information risk management). The importance of solving this problem is evidenced, 
in particular, the adoption of several international standards in this area (ISO 27000, 
ISO 31000, etc.).  

The problem of information risk management is a complex task involving a 
number of different directions: produce a consensus about the level of acceptable 
risk; assessment of the current status of risks in the coordinate space, "the damage 
from threats the probability of threat implementation"; the search was acceptable to 
the decision makers (DM) measures to reduce the risk level to the target values; 
implementation of the found solutions [1, 2].  

While most of the parameters used in the process of making management 
decisions is not clear (numerical) values that are formulated by experts in a verbal 
form and is subjective. In addition, the ambiguity of the concept of "risk", as well as 
the multiple dimensions of risk and opportunities to overcome its adverse effects.  

Thus, the assessment and management of risks arising in the process of 
information processing, is a complex, poorly structured and poorly formalizable 
activity information.  

The purpose of work is research of features of management information risk 
including an information security risk, by developing models, methods and 
algorithms, taking into account the presence of subjective uncertainty and to improve 
the reliability of information processing [3, 4]. 

 
9.1. Features of risk management in information security management of 

the organization  
Risks can be observed in all activities. This applies to both the production and 

educational systems. Than you can explain. For the most part, researchers base their 
explanation on what is a complicated relationship within the organizations. Not in all 
cases, opportunities exist to predict the nature of the external environment. Another 
important role attributed to human characteristics [5, 6]. 

It should be understood that in the current environment, the role of information 
components in technical systems. In any types of business information considered as 
a very valuable asset.In what form can it be considered?  It is the basis for properly 
addressing operational issues.  In addition, strategic decisions must be made.  There 
is a corresponding pattern between risk and how information arrays are processed.  
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The risks are higher, the greater the difficulties during the processing of information 
chains.  Another risk is due to the fact that various threats will grow.  They relate to 
types of information violations.  What can they be?  Specialists emphasize 
confidentiality, integrity, accessibility, etc. Then, the sphere of information risks 
should be taken into account as a component that will necessarily be present in the 
work of companies [7, 8]. 

Through the use of approaches in the framework of risk management, there are 
opportunities to make decisions. They are considered experts, when there will be 
some planned or unforeseen circumstances. What will they influence?  

Is the impact on how the goals will be achieved companies. Inside firms there 
are problems related to insufficient resource capabilities. Also, personnel are not 
sufficiently competent. There are situations in which exits beyond time etc. 

When you manage risk, then there are a few key components. It is important that 
the risks were analyzed. Due to this, develop and implement appropriate management 
decisions. In the first phase, researchers assumed that will be identified vulnerabilities 
and threats. In the second step may be the evaluation regarding the possible types of 
impacts. Then the staff will conduct the choice on some protective methods on those 
systems and processes where it will be in demand [9, 10].  

Why it is necessary to conduct the process of selection? On their basis in 
organizations, the risks will be ranked in various ways. As a result, it is possible to 
outline further steps. Is the substantiation for the reasonable cost of protective 
measures. Then make the appropriate conclusions and information systems will 
increase economic components of efficiency and responsiveness to threats. 

Thus it is necessary to apply appropriate mathematical approaches. On their 
basis with the involvement of such approaches are conducted the risk assessment and 
for separate divisions within the organization. This also applies to information and 
telecommunication components. Still under evaluation regarding the services 
provided in organizations [11, 12]. 

Risks concerning periodic information components needs to be monitored. Then 
there will be the possibility to formulate proposals for the control of how to be 
effective action. This will maintain and improve reliability for processing of 
information arrays.  

When this is taken into account? 
Researchers identify: 
-the presence of changes in requirements and priorities; 
-the occurrence of those threats, which have not hitherto been observed in the 

systems; 
-for existing approaches reducing the performance characteristics. Still falling 

and reliability characteristics. 
As far as the analysis needs to be detailed? What determines this? Researchers 

recommend to observe the dependence from what will be the results of previous 
audits. Additionally, you should take into account changing levels for acceptable 
types of risks.  

Allocate a certain sequence of actions. The evaluation is from top to 
bottom.That is, first of all, resources are analyzed in the form of large blocks.  Then 
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those tasks that relate to a more detailed accounting of the distribution of resources 
are already solved.  In such cases, the risks and highlight the relevant features. 

 What is necessary for risk management to be implemented.  Researchers 
highlight the requirements for continuity in ongoing processes.  It is important to 
implement integration processes for risk assessment in an integrated manner in the 
company management system.  Also, integration processes stand out in the life cycles 
of company information systems.  This will lead to increased efficiency.  And the 
amount of costs - is falling. 

As a result, the system in risk management is considered in the form of tools on 
the basis of which continuous improvement of the used management systems of 
organizations is conducted.  They will be aimed at increasing the quality 
characteristics of the work.  In general, researchers note an improvement in the 
effectiveness of management systems [13, 14]. 

 
9.2. Analysis of the characteristics of the risk management tasks in the 

organization 
As already noted, risks should be considered in an integrated manner.  Features 

of the analysis depend on the subject area.  Then, from the point of view of practice, 
the corresponding management characteristics will be highlighted. 

Complexity in risk management is connected with the fact that a number of 
tasks must be solved.  First, a risk assessment is carried out.  Moreover, this 
assessment is based on consensus.  Then they assess the impact of the external 
environment on risks.  They influence the negative consequences and events (NС);  
Then they implement measures to reduce risks. 

Considering of  Figure 1 will show a process diagram for managing information 
risks in an organization. 

 
Figure 1 - Illustration of the information risk management process 

 
The processes that relate to risk management of risks are characterized by 

certain features.  Researchers point out that structuredness will be weak.  In addition, 
there are subjective and subjective uncertainties (Fig. 2). 

What approaches can be applied? The experts noted, a multidisciplinary 
approach will be to some extent effective [7].  

This is due to the fact that the evaluation criteria will be a lot. That is, should 
involve the optimization approaches. What could be the criteria? Organizations can 



 Научное окружение современного человека                                                                                       Книга 3 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-86-4 113 

 
Figure 2 – Illustration of some characteristics, in the processes associated with 

risk management inside firms 
 

be damage. Staff must work in a safe way. There is a possibility of financial losses. 
Problems may arise related to the violation of the law. Due to the fact that parameters 
are measured in different scales, then use the selection methods.  

Experts attract in order to guide appropriate evaluation. However, there are 
conditions under which there is subjectivity. Characteristics such as relativity, is 
typical of the evaluations on various types of risks within organisations. The conduct 
of risk assessments, the researchers are guided by those values which are specified in 
the regulations.  

It is necessary to score that has a common management system in the 
companies. The risk management will be evaluated on the basis of subsystems that 
are integrated way in the overall system.  

 
9.3. Analysis of  most common methods and approaches of risk assessment 

and management in the organization 
As already mentioned, risks can be assessed on the basis of different methods. 

Mathematical-statistical economic approaches, methods associated with expert 
evaluations, combined methods – their choice depends on specific situations. Note 
that the combined method combines several approaches. Joint consideration methods 
based on expert estimations, mathematical and statistical techniques and economic 
analysis) [15, 16].  

Among researchers there are risks evaluated on the basis of two possible 
strategies:  

Different types of risks to information objects can be defined on the basis of 
qualitative approach. Then the levels of these risks will influence the corresponding 
reasons and factors.  

Is their classification and consideration from the point of view of weight 
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influences.  
Measures related to the decrease in the reduction or prevention of risks is also 

analysed in the qualitative analysis. This will also give them a valuation. The 
researchers did not seek to determine the exact financial figures related to the value 
of the assets. This is not so important for qualitative analysis. Also, do not hold the 
calculations for the expected damage and the cost in management tools.  

Orientation occurs at the relative values.  
The process of risk calculation numerical manner characteristic of the other 

approach.  
Integral assessment of risk in General is part of the quantitative approach.  
What to do to apply mathematical methods? Researchers rely on probability 

theory, mathematical statistics, theory of operations research. The accuracy and 
completeness of the numerical values and the validity of the applied models have an 
impact on the quality characteristics.  

If some methods will be not very effective, then you should rely on a combined 
approach. Qualitative and quantitative assessments will be applied in a collaborative 
way.  

You can specify some options:  
1. Implementing management processes in the technical-industrial and financial 

risks, then there will be effective involvement of statistical methods of assessments;  
2. If the interest is natural-technogenic, ecological, socio-demographic, political 

and reputational risks, then you need to rely on the first of the us approaches.  
3. There may be situations when the effective involvement of expert approach. 

Considering the macroeconomic situation, changes in legislation, violations of 
properties of information  

Below we will analyse certain approaches that researchers very often apply 
when information risks are assessed.  

Opportunities exist for safety assessment based on "Microsoft Security 
Assessment Tools".What is this tool for?  Various types of vulnerabilities are 
effectively identified.  Importantly, the one hundred software solution is free.  A set 
of detected problems is issued.  They are prioritized.  Then recommendations are 
given regarding how problems can be minimized. 

 Subjective uncertainty is peculiar in the tasks that lie in the sphere of risk 
management.  How do the researchers explain it?  They say that there is a degree of 
confidence for some people.  There may be aggregates of people.  The hypothesis is 
related to the fact that some event may occur.  An appropriate degree of confidence 
within contemporary work should not be considered in an isolated manner.  Why 
should this be considered?  If there is a system analysis, then it is important to 
consider the system of preferences that the expert will have.  

 
Conclusion 
Thus, the paper considers the features of information risk management in the 

organization. 
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ГЛАВА 10. ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ КОРИСТУВАЧІВ В СИСТЕМІ 

THE PROBLEM OF PROTECTION OF USERS IN THE SYSTEM 
DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-023 

 
Introduction  
Intrusion detection remains an area of active research for three decades. Traffic 

monitoring is also important for effective management of the enterprise network. It is 
a source of information on the functioning of enterprise applications, which is 
accounted for in the allocation of funds, planning of computing, determining and 
localization of failures, solving the security issues. In the recent past, monitoring 
traffic was relatively simple. As a rule, the computers United in a network based on 
bus topology, i.e. had a shared transmission medium. It is possible to connect to the 
network the only device with which you can monitor all of the traffic.  

Due to the fact that about 80% of hacking is done from the inside, that is, 
employees of the organization, the problem of detecting anomalous activity is one of 
the first places in the protection of corporate information. In our days the discovery of 
anomalies do not only antivirus, but applications developed for this purpose, using 
the method of surveillance for any unusual or suspicious events or trends. 

 
10.1. The intrusion detection system  
The intrusion detection system (IDS - Intrusion Detection Systems) is one of the 

most important elements of information security systems of networks of any modern 
enterprise. Growth in recent years, the number of problems related to computer 
security led to the fact that system intrusion detection quickly became a key 
component of any network protection strategies. Over the past few years their 
popularity has increased significantly, as sellers of protection have significantly 
improved the quality and compatibility of their programs [1, 2].  

The intrusion detection systems (OWLS) is called many different software and 
hardware, United by one common feature - they are engaged in the analysis of the use 
of resources entrusted to them and, in case of detection any suspicious or just unusual 
events that could take some independent actions to detect, identify and eliminate their 
causes. But the intrusion detection system, only one of the tools security Arsenal, and 
it should not be seen as a replacement for any of the other protective mechanisms. 
Protection of information is most effective when the intranet is supported by a tiered 
protection. Thus, the intrusion detection system is one component of network security 
in a multi-level strategy for its protection [3, 4]. 

 
10.2. Classification of IDS 
For the classification of IDS is necessary to consider several factors.  
The detection method describes the characteristics of the analyzer. When the 

IDS uses information about the normal behavior of the monitored system, it's called 
behavioral. When IDS is working with information about the attack, it is called 
intellectual. The behavior after detection indicates the reaction of the IDS to attacks. 
The reaction may be active IDS takes corrective (eliminates loopholes) or really 
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active (closes the access to potential intruders, making available services) actions. If 
the IDS only alerts, it is called passive. To classify IDS is also possible in several 
ways. The responses distinguish between static and dynamic IDS. Static means make 
"snapshots" (snapshot) environment and carry out their analysis, looking for 
vulnerable software, configuration errors, etc. Static IDS check version running in the 
system applications for known vulnerabilities and weak passwords, check the 
contents of special files in the directory users or checking the configuration of open 
network services. Static IDS detect traces of intrusion. Dynamic IDS to monitor in 
real time all actions occurring in the system, reviewing the audit files or network 
packets transmitted over a certain period of time. Dynamic IDS implement real-time 
Analytics and allow you to constantly monitor the security of the system. According 
to the method of collecting information, distinguish between network and system 
IDS. On methods of analysis IDS divided into two groups: IDS, which compare the 
information with a pre-installed database of attack signatures and IDS, controlling the 
frequency of events or the detection of statistical anomalies [5, 6]. 

Signature analysis was the first method used for intrusion detection. It is based 
on the simple concept of matching sequences with the sample. In the incoming 
package is viewed byte by byte and compared with the signature (signature) – a 
characteristic line of the program indicating the characteristics of harmful traffic. 
Such a signature may contain a key phrase or command that is associated with the 
attack. If a match is found, lock down. The second method of analysis is to consider 
the strictly formatted data of network traffic, known as protocols. Each package is 
accompanied by various protocols. The authors of the IDS, knowing this, introduced 
tools that unwrap and inspect these protocols, according to the standards. Each 
Protocol has several fields with expected or normal values. If anything violates these 
standards, it is likely malice. IDS scans each field of all incoming packets protocols: 
IP, TCP, and UDP. If there are violations of the Protocol, for example if it contains 
an unexpected value in one of the fields lock down [7, 8]. 

 
10.3. The architecture of the IDS 
The intrusion detection systems appropriate to distinguish between local and 

global architecture. In the context of the local architecture are implemented in 
elementary components which can then be combined to maintenance of corporate 
systems. Primary data collection is carried out by agents, called sensors. Registration 
information can be removed from the system or application logs (it is technically easy 
to get it directly from the kernel), or extracted from the network using the appropriate 
mechanisms of active network equipment or through the interception of packages by 
installed in the monitor mode of the network card.  

At the level of agents (sensors) can filter data to reduce their volume. This 
requires the agents some intelligence, but unloads other system components.  

The global architecture involves organizing peer-to-peer and anomalous 
relations between local intrusion detection systems. On one level of the hierarchy are 
the components, analyzing suspicious activity from different points of view. For 
example, the host can include a subsystem to analyze the behavior of users and 
applications. They can complement a subsystem for analyzing network activity. 
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When one component detects something suspicious, in many cases it is advisable to 
inform neighbors either for action or for greater attention to certain aspects of system 
behavior.  On one level of the hierarchy are the components, analyzing suspicious 
activity from different points of view [9, 10]. For example, a host may host 
subsystems for analyzing user and application behavior.  They can be supplemented 
by a network activity analysis subsystem.  When one component detects something 
suspicious, in many cases it is advisable to inform the neighbors either to take action 
or to increase attention to certain aspects of the system’s behavior. 

 Peer-to-peer communications are used to summarize the results of the analysis 
and obtain a holistic picture of what is happening.  The local component does not 
have enough reason to raise an alarm, but “collectively” suspicious situations can be 
combined and jointly analyzed, after which the threshold will be exceeded [11, 12]. 

 
10.4. The intrusion prevention system 
The intrusion prevention system (IPS, Intrusion Prevention System) — software 

or hardware system of network and computer security that detect intrusions or 
violations of safety and automatically protect from them.  

IPS can be viewed as an extension of intrusion detection systems (IDS), as the 
task of tracking down attackers is always the same. However, they differ in that the 
IPS needs to track activity in real time and to quickly implement actions to prevent 
attacks. Possible measures include blocking traffic flows in the network, resetting 
connections, issuing signals to the operator. Also IPS could fulfill a defragmentation 
of packets, reordering of packets of TCP for protection against packets with modified 
SEQ and ACK numbers [13, 14].  

Network IPS: monitor traffic in the computer network and block suspicious data 
flows.  

IPS for wireless: check the activity of wireless networks. In particular, 
improperly configured wireless access points to the network, the man in the middle 
attacks, spoofing of mac addresses. Behavioral network analysis: analyzes network 
traffic, identificeret unusual streams, such as DoS and DdoS attacks. The intrusion 
prevention system for individual computers (HIPS, Host-based Intrusion Prevention 
System) — proactive protection technology that is based on the analysis of behavior.  

Unlike classic HIPS products, expert HIPS can make their own decision about 
blocking one or another activity based on the rules and algorithms used by the 
developer of the product. For the expert HIPS products the user does not need to have 
a certain qualification, but expert HIPS products in some cases can block the 
legitimate activity of user software, or may not recognize this activity of the program 
for malicious [15, 16].  

Network IPS is a device in the path of network traffic. The main objective of 
network IPS protection host group of the network from potential attacks by analyzing 
the traffic and blocking traffic that is associated with carrying out the attacks. Host 
IPS is located on a specific host and provides protection from the damaging effects 
by analyzing network traffic, application behavior, the activated system calls, etc.  

In this era, when the discovery of attack was considered sufficient to find a 
distinctive traffic pattern, or "signature", also sank into oblivion.It is believed that in 
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order to successfully detect attacks, modern IPS must have the following properties 
and functions: 

 Firstly, to analyze the interaction session taking into account the protocols used 
for data transfer (especially relevant for the application layer protocols of the OSI 
model).  Secondly, perform recovery of fragmented IP packets before their analysis, 
do not transmit fragments of IP datagrams without checking.  Thirdly, to track 
attempts to create overlapping fragments of IP datagrams, attempts to rewrite the 
contents of TCP segments and prevent them.  Fourth, possess knowledge of the 
topology of the protected network and possibly support mechanisms for normalizing 
IP / TCP traffic to prevent attacks on IPS / IDS classes of "insertion" or "evasion" 
classes.  Fifthly, to ensure that the logic / formats of the protocol work according to 
the relevant RFC.  Sixth, perform statistical data analysis.  Seventh, support signature 
search mechanisms.  And also have the ability to learn and learn. 

In addition, since IPS can make decisions about blocking traffic, you need to 
provide reliable and secure remote management IPS. Configuration IPS should be 
convenient to the end user. Most IPS support the ability to set custom rules for 
intrusion detection tuning capabilities of IPS for a specific environment/requirements 
of a specific customer.  

Responsibility. Network IPS has the ability and, moreover, is obliged to block 
the transmission of traffic, which is the attack. However, the network IPS must not 
allow the blocking of legitimate traffic. Accordingly, one of the critical indicators of 
the IPS is the number of false positives. Can we trust the final decision for a specific 
device with limited physical and temporal resources (including performance 
requirements IPS)? It provides a low number of false positives and is there a way to 
downgrade? 

Full control of traffic. Possible IPS for the control traffic is limited to those 
protocols, analysis tools which are embedded in the software system. However, 
constantly emerging new popular among users of the services and mechanisms of 
network interaction, each with their own vulnerabilities. What is the list of protocols 
controlled by IPS? Does the list of policies organizations interested in implementing 
IPS? What are the ways prompt replenishment of the list of supported protocols? 

The flexibility of the approach: modification of the list of threats. Even in the 
most advanced and effectively supported IPS can't be foreseen in advance all the 
possible vulnerabilities well designed base protocols. Moreover, some interactions 
that were not foreseen in the lab, which was developed IPS, can meet in practice and 
not be an attempt devastating effects. Does IPS the possibility of revision of the list 
of threats, description of additional threats or exclusion from the list of threats by 
some interactions at the request of the administrator? 

The fullness of the vision/structure of IPS: level 1 network. If you work in a real 
network there are often situations when traffic is sent through several network IPS in 
parallel, does not meet the criteria for invasion, and when considering it in totality, 
obviously, is invasion. If the network IPS have the ability to interact, or if the 
infrastructure of a network IPS provides a single "center of decisions", the invasion 
would be successfully detected, and the network will remain safe.If there is no 
exchange of information or centralized collection, and each network IPS device 
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operates autonomously, the intrusion will go unnoticed.  Thus, the question “is there 
a centralized decision-making mechanism for multiple IPS in the network IPS 
structure” is important. 

 Full Vision / IPS Structure: Layer 2 - Existing Infrastructure.  If we assume that 
the network IPS has a centralized decision-making mechanism, then, undoubtedly, 
information from the host IPS will also not be superfluous when deciding on an 
intrusion.  The ability to collect information not only from IPS network modules, but 
also from IPS host modules, allows you to determine the relationship between traffic 
registered by network modules and the state of hosts registered by host modules.  
When combining data from IPS network and host modules, a complete picture of the 
state of the network and the cause-effect relationships between events at different 
points of the network appears in the decision center, which helps to reduce the 
number of false positives. 

The fullness of the vision/structure of IPS: level 3 – infrastructure development. 
In parallel with the development of the mechanisms of IPS information infrastructure 
of companies is also undergoing its evolution. More and more development of mobile 
tools network communication can not go unnoticed by the producers of IPS. Issues 
support mobile devices, monitoring of their safety are becoming increasingly 
important each year, if not month. In the near future the question "what is the support 
for mobile devices in a particular IPS solution?" may be the key.  

The decision about the invasion – a key point in the work of IPS. All 
information collected by the system, all approaches to the collection of information, 
all of the algorithms used in processing the collected information, focused on one 
thing – to provide more balance and validity of decisions. Among the issues related to 
decision-making mechanisms, are the following: 

First, how complete the source data, the sources from which they are collected. 
Secondly, how many approaches are used when deciding what are and they. Thirdly, 
it is limited in resources (time, computing, memory, database) host is responsible for 
making the decision to invade. Fourth, does the possibility of operator intervention in 
the decision-making process. And finally, are there non-deterministic situations in 
which the system operator intervention is required.  

The logging mechanisms used in the IPS, cause the least debate. You can talk 
about the accepted "de facto" standards of logging information used in IPS. As a rule, 
each IPS supports both standard mechanisms of the transmission of information – 
messages syslog messages SNMP trap, and developed by specific manufacturers, 
protected communication channel.  

When you use a variety of IPS modules in a large distributed network generates 
a huge volume of recorded data, which processing is not possible manually. 
Accordingly, most manufacturers aim IPS today to introduce an additional 
transformation of elementary events in the "macro-events" that make sense for the 
security administrator.  

A Keylogger ( keylogger) is a software or hardware device registered to 
different user actions - keystrokes on the computer keyboard, movements and 
keystrokes mouse, etc.  

The types of information that can be monitored by: keystroke on the keyboard 
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movement and mouse press, the date and time of depression.  
Additionally can be periodic snapshots of the screen (and in some cases even a 

video screen) and copied the data from the clipboard.Volumes of the internal non-
volatile memory of these devices allow recording up to 20 million keystrokes, 
moreover with Unicode support.  These devices can be performed in any form, so 
that even a specialist is sometimes not able to determine their presence during the 
information audit.  Depending on the place of attachment, hardware keyloggers are 
divided into external and internal. 

Acoustic keyloggers represent a hardware device, which first record the sounds 
generated by the user pressing keys on the computer keyboard, and then analyzing 
these sounds and converts them into text format.  

Only the method of application of keyloggers (including hardware or software 
that includes a Keylogger as a module) allows you to see the line between security 
management and security violation.  

Unauthorized use — to install the Keylogger (including hardware or software 
that includes a Keylogger module) occurs without the consent of the owner (security 
administrator) of the automated system or without the knowledge of the owner of a 
specific personal computer. Unauthorized used keyloggers (software or hardware) 
referred to as spyware software programs or spyware device. Unauthorized use, 
usually associated with illegal activity. As a rule, unauthorized installed spyware 
software products have the capability to configure and obtain picked an executable 
file, which at installation does not display any messages or create Windows on the 
screen, and also have built-in means of delivery and remote installation of the 
configured module on the user's computer, that is, the process of installation occurs 
without direct physical access to the computer user and often does not require 
administrative privileges; 

Authorized use — to install the Keylogger (including hardware or software that 
includes a Keylogger module) occurs with the consent of the owner (security 
administrator) of the automated system or with the consent of the owner of a specific 
personal computer. As a rule, sanctioned set of software products require physical 
access to the computer of the user and required administrator rights for configuration 
and installation.  

Sandbox (sandbox) — in computer security mechanism for safe execution of 
programs.  

Sandbox is usually a tightly controlled set of resources for the execution of the 
guest programs — for example, on disk or in memory. Network access, the ability to 
communicate with the host operating system or to read information from input 
devices usually emulate either partially or severely limit. The sandbox is an example 
of virtualization.Increased security of code execution in the sandbox is often 
associated with a heavy load on the system - which is why some types of sandboxes 
are used only for unsolicited or suspicious code. 

 Traffic analyzer, or sniffer (to sniff - sniff) - a network traffic analyzer, program 
or hardware-software device designed to intercept and subsequent analysis, or only to 
analyze network traffic intended for other nodes. 

 Traffic interception can be carried out by connecting a sniffer to a channel 
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break, branching (software or hardware) traffic and sending its copy to a network tap 
sniffer, through an attack at the channel or network level leading to redirecting the 
victim's traffic or all segment traffic to the sniffer with subsequent traffic returning  to 
the proper address. 

 
Conclusion 
In the process of this work, various systems for analyzing user activity and 

software were considered.  More details on user tracking systems, such as keyloggers 
and USB monitors.  Existing materials on this topic were studied, familiarization with 
the algorithmic and methodological base was made.  The approaches considered may 
be useful in designing security systems for organizations. 
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ГЛАВА 11. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
STRUCTURIZATION OF THE DEVELOPMENT PROCESS OF TRANSPORT AND 

FORWARDING SERVICES UNDER UNCERTAINTY 
DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-030 

 
Питання розвитку компаній та комплексу їхніх послуг відповідають рівню 

стратегічного управління, чия теоретична база містить групу неформалізованих 
методів для визначення можливих напрямків розвитку компаній. Зокрема, до 
таких методів відноситься матриця Ансоффа [1], яка характеризує варіанти 
розвитку як поєднання «ринок-продукт». Відзначимо, що з позиції 
транспортної науки такий традиційний для менеджменту підхід практично не 
використовується для обґрунтування, наприклад, поведінки на ринку суб'єкта 
ринку транспортних послуг. Тому у даному дослідженні і в рамках даної глави 
питання розвитку транспортно-експедиторських компаній розглядаються в 
термінах транспортних послуг і процесів доставки. 

Для визначення основних варіантів розвитку транспортно-експедиторської 
компанії і її комплексу послуг пропонується встановити взаємну відповідність 
між класифікаційною схемою транспортно-експедиторських компаній і матриці 
Ансоффа [2]. 

Отримана схема є шаблоном для формування варіантів розвитку 
транспортно-експедиторських компаній в умовах сучасного ринку 
транспортних послуг і тенденцій транспортного обслуговування. 

Відзначимо, що категорії «Вантажі» і «Поширення діяльності компанії» 
(відповідно до класифікації) характеризують ринки у контексті матриці 
Ансоффа, а наявність пов'язаної диверсифікації (вертикальної або 
горизонтальної) – послуги. Напрямок «диверсифікація» уточнено у двох 
напрямках, що є принциповим для процесів розвитку: пов'язана вертикальна і 
пов'язана горизонтальна диверсифікація. 

Згідно з визначеннями [2-5], вертикальна диверсифікація передбачає 
отримання додаткової доданої вартості у процесі виробництва традиційного 
продукту. У контексті транспортно-експедиторського обслуговування 
основними варіантами є надання транспортних та складських послуг. Таким 
чином, компанія-експедитор бере на себе не тільки організаційні, а й частину 
функцій у процесі здійснення доставки вантажів, які традиційно виконують 
автотранспортні підприємства і спеціалізовані компанії з надання складських 
послуг. 

Таким чином, відбувається розширення транспортно-експедиторського 
обслуговування від організації процесів доставки – до організації доставки та 
безпосереднього виконання у тій чи іншій мірі наземної частини процесу 
доставки. 

Горизонтальна диверсифікація передбачає надання послуг, які не 
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формують додану вартість у процесі надання традиційних транспортно-
експедиторських послуг, але формують додану вартість для процесу доставки у 
принципі (наприклад, послуги митного брокера і т. д.). 

Також відзначимо, що «Проникнення» полягає у розширенні частки ринку, 
як правило, шляхом підвищення конкурентоспроможності послуг, що, як 
раніше було визначено, визначається підвищенням, перш за все, якості послуг. 
При цьому для експедиторської компанії не формується нова додана вартість у 
процесі організації доставки вантажів. 

Вибір варіанту входження у холдингові структури (наприклад, самостійна 
компанія стає частиною холдингу – великого експортера / імпортера) є також 
розвитком, яке вибирають компанії, як правило, з фінансовими труднощами, 
через перспективи фінансової підтримки і можливості виходу на нові ринки, 
або надання нових послуг, втрачаючи при цьому самостійність. В Україні 
практика транспортного ринку має достатню кількість подібних прикладів [6].  

Розвиток транспортно-експедиторської компанії, як правило, передбачає 
послідовний характер або здійснюється комплексом заходів. 

При цьому процес розвитку слід розглядати у різних часових    відрізках – 
від найближчої перспективи (1-2 роки) до довгострокової (3 роки і більше). 
Якщо розглядається найближча перспектива, то вибір варіанту розвитку є 
одноетапною задачею. Чим довший проміжок часу – тим більша кількість 
етапів і можливих «ланцюжків розвитку», які відповідають поетапному 
розвитку. 

Схематично, суть ланцюжків розвитку можна зобразити таким чином (рис. 
1). На рис. 1 а) розвиток відбувається поступовим нарощуванням «ринку» 
навколо послуги (послідовний розвиток), а на рис. 1 б) – у ланцюжку розвитку 
на кожному етапі додаються або послуги, або сегменти (розвиток комплексом). 

Відзначимо, що варіанти на кожному етапі визначаються змістом 
попередніх етапів. 

По кожному ланцюжку розвитку можуть бути сформовані альтернативні 
варіанти поетапного розвитку (рис. 2). 

При цьому ланцюжки розвитку є шаблоном для формування 
альтернативних варіантів поетапного розвитку. 

Кількість ланцюжків і відповідних їм альтернативних варіантів є значним, 
що ускладнює їх подальший аналіз. Тому виникає необхідність застосування 
відповідних методів для «раціоналізації» процесу побудови обмеженої 
кількості альтернативних варіантів розвитку. 

Для цієї мети на базі викладеного вище, а також прийомах 
морфологічного аналізу сформулюємо методичний підхід до формування 
альтернативних варіантів розвитку транспортно-експедиторської компанії. 

Як відомо, морфологічний аналіз (метод морфологічного аналізу) – 
заснований на підборі можливих рішень для окремих частин задачі (так званих 
морфологічних ознак, що характеризують пристрій) і подальшому 
систематизованому отриманні їх поєднань (комбінуванні). Морфологічний 
аналіз відноситься до евристичних методів [7]. Основна ідея цього методу 
полягає у зменшенні складності проблеми через її поділ на компоненти,  
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                 -  транспортно-експедиторське обслуговування; 

                    

                    - ринковий сегмент – спеціалізація по виду вантажу; поширення діяльності 

компанії. 
 

Рис. 1 – Схеми формування ланцюжків розвитку (шаблонів) транспортно-
експедиторської компанії 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       - альтернативний варіант регіону або вантажу (ринкового сегменту) 

 
Рис. 2 –  Альтернативні варіанти, що відповідають конкретному шаблону 

ланцюжка поетапного розвитку 
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причому ці компоненти повинні бути відносно незалежними від загальної 
проблеми. 

Морфологічний метод був запропонований у 1966 р. швейцарським 
астрофізиком Цвикки. Метод включає шість етапів [8]: 

• Загальна постановка задачі; 
• Проблема поділяється на компоненти (параметри), від яких залежить її 

рішення; 
• Для кожного параметра формується перелік відомих і потенційних 

рішень; 
• Параметри і їх рішення зводяться у «морфологічний ящик» (спеціальну 

матрицю); 
• Рішення що містяться у матриці комбінуються в іновативні спільні 

рішення; 
• Іновативні рішення перевіряються на реалізованість. 
Декомпозиція проблеми розвитку транспортно-експедиторської компанії 

здійснюється за наступними напрямками: 
• Транспортно-експедиторська діяльність (традиційне транспортно-

експедиторське обслуговування); 
• Диверсифікована діяльність – розвиток у напрямку охоплення послуг, 

пов'язаних безпосередньо зі здійсненням процесів доставки, таких як 
транспортування та зберігання, інші складські послуги; 

• Диверсифікована діяльність – розширення спектру послуг, не пов'язаних 
безпосередньо зі здійсненням процесів доставки але пов'язаних з транспортно-
експедиторським обслуговуванням. 

Потім у три етапи формується безліч потенційних рішень. 
Перший етап. Напрямки у рамках «диверсифікованої діяльності» 

розбиваються на піднапрями з урахуванням конкретизації. 
Наприклад, у категорії «диверсифіковані послуги» виділяються послуги 

автоперевізника, складські послуги, які також можуть бути конкретизовані за 
видами. 

Другий етап. Для кожного напряму (піднапряму) відповідно до матриці 
Ансоффа формуються функціональні варіанти розвитку: 

• Новий напрямок – завоювання частки ринку; 
• Існуючий напрямок – збільшення обсягу послуг або вихід на нові 

сегменти з точки зору вантажу і географії охоплення. 
Таким чином, формується «морфологічний шаблон». Третім етапом 

запропонованого методу для даного шаблону формуються потенційні варіанти 
(на змістовному рівні): наприклад, якщо вихід на новий ринок з точки зору 
вантажу – то який саме вантаж і т. д. 

Результати досліджень ринку і стан внутрішнього середовища дозволяють 
для окремих блоків уточнити зміст або виключити їх з розгляду, що також 
знижує розмірність морфологічного шаблону. 

Далі необхідне опрацювання варіантів, які залишилися, і на базі техніко-
економічних обґрунтувань формується безліч кількісних і якісних 
характеристик кожного варіанта. 
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Відзначимо, що вищевикладене відносилося до формування 
альтернативних варіантів по одноетапному розвитку. Якщо необхідно охопити 
більший часовий діапазон і розглянути перспективи багатоетапного розвитку, 
то запропонований морфологічний шаблон і методичний підхід дозволяють 
сформулювати можливі варіанти по кожному етапу, при цьому особа, яка 
приймає рішення, керується логікою залежності можливого змісту етапів від 
попередніх. 

У результаті отримуємо безліч альтернативних варіантів розвитку 
транспортно-експедиторської компанії і їх основні характеристики. Подальші 
розробки повинні бути пов'язані з відбором кращого варіанту (кращих 
варіантів) з безлічі альтернативних. 

Таким чином, запропонований метод структуризації і первинного відбору 
альтернативних варіантів розвитку транспортно-експедиторських компаній 
розроблений на базі синтезу: 

• Класифікаційної схеми експедиторських компаній (отриманої шляхом 
узагальнення і розвитку існуючих розробок);  

• Матриці Ансоффа (класичного інструменту стратегічного управління); 
• А також морфологічного методу. 
Даний метод передбачає виділення двох напрямків диверсифікації 

транспортно-експедиторського обслуговування: 
• Пов'язана горизонтальна диверсифікація, що не припускає формування 

доданої вартості у рамках традиційного транспортно-експедиторського 
обслуговування; 

• Пов'язана вертикальна інтеграція, що припускає формування доданої 
вартості у рамках традиційного транспортно-експедиторського обслуговування 
за рахунок самостійного виконання транспортних і складських операцій в 
рамках управління процесами доставки вантажів [9-10]. 

На основі вище сказаного на (рис. 3.)  представимо схему формування і 
аналізу альтернативних варіантів розвитку транспортно-експедиторського 
обслуговування. 

У даному розділі розроблені методи формування альтернативних варіантів 
розвитку транспортно-експедиторської компанії і вибору варіанта по системі 
критеріїв в умовах невизначеності. Отримані результати дозволяють зробити 
наступні висновки. 

1. Для визначення основних варіантів розвитку транспортно-
експедиторської компанії пропонується встановити взаємну відповідність між 
класифікаційною схемою транспортно-експедиторської компанії і матриці 
Ансоффа. Такий синтез дозволяє отримати базові напрямки розвитку з 
урахуванням специфіки транспортно-експедиторського обслуговування та 
ринку транспортних послуг. Виконана структуризація процесу формування 
альтернативних варіантів розвитку транспортно-експедиторської компанії у 
вигляді шаблонів розвитку. Запропоновано метод формування варіантів 
розвитку відповідно до збудованих шаблонів на базі морфологічного методу. 
Розроблено схему процесу формування, первинного відбору і аналізу 
альтернативних варіантів розвитку. 
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Рис. 3. – Схема формування і аналізу альтернативних варіантів розвитку 

транспортно-експедиторського обслуговування 
 
2. Визначено основні фактори невизначеності у діяльності транспортно-
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експедиторських компаній: потенційні обсяги вантажів для обслуговування, які 
формуються під впливом конкурентного середовища, обсягів 
зовнішньоторговельних вантажів і стану транспортної системи. Ефективність є 
другим за значимістю фактором невизначеності, що формує разом з обсягами 
обслуговуваних вантажів підсумкові результати роботи транспортно-
експедиторської компанії. 

3. Встановлено, що при реалізації запланованих заходів з розвитку 
транспортно-експедиторської компанії невизначеність проявляється у трьох 
напрямках: 

1) невизначеність інформації і знань про поточний стан ринку 
транспортних послуг і компанії; 

2) невизначеність майбутнього стану зовнішнього середовища, яке 
неможливо повно і достовірно описати через великий обсяг факторів, які 
впливають та практичної неможливості їх достовірного передбачення; 

3) невизначеність умов реалізації заходів з розвитку. 
Визначено рівні невизначеності інформації на різних етапах розробки 

рішень з розвитку транспортно-експедиторської компанії. 
4. Доповнено системою критеріїв і обґрунтована можливість застосування 

методу вибору варіанту розвитку транспортно-експедиторської компанії в 
умовах невизначеності на базі положень теорії нечітких множин. 
Запропонований метод враховує багатокритеріальність вибору, що відповідає 
реальним потребам практики. 
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ГЛАВА 12. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕЗЕМА В 

МИКРОРЕАКТОРЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ХІМІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ 

В МІКРОРЕАКТОРІ 
MODELING OF THE CHEMICAL FUNCTIONALIZATION PROCESS OF SILICA SURFACE IN 

A MICRORACTOR 
DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-010 

 
Вступ 
Поверхнево-функціоналізовані матеріали на основі кремнезему знаходять 

різноманітне застосування в хроматографії органічних та неорганічних 
речовин, каталізі, у якості носіїв лікарських засобів, а також як 
високоселективні, високоємні сорбенти нового покоління [1-4]. Пріоритетна 
область їх застосування полягає в можливості використання ксерогелів для 
вилучення йонів важких металів (ртуті), благородних металів (срібла, золота), 
лантаноїдів (неодиму, диспрозію) та актиноїдів (ураніл-іону) із водних 
розчинів, що стає дедалі більш важливим з точки зору екологічної безпеки 
людства. 

Сучасна хімічна промисловість, особливо на території України, 
характеризується значною матеріало- та енарговитратністю. Виробниче 
обладнання вимагає реконструкції чи повної заміни з метою збільшення виходу 
товарної продукції і, одночасно, зменшення побічних продуктів, затрат енергії 
та мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище. В рамках даного 
напрямку розвитку хімічної промисловості світова наукова спільнота фокусує 
увагу на впровадженні мікрореакційної техніки як для лабораторного, так і 
промислового застосування. Уже зараз на ринку існує достатній вибір 
мікроприладів та повноцінних установок для реалізації складних 
трансформацій. Серед лідируючих компаній, що пропонують таке обладнання, 
є: Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH, Syntix Gmbh, Syrris Ltd., Micronit 
Microfluidics BV та ін.. Основні принципи роботи мікрореакторів – перехід на 
мікрорівень, використання проточних систем замість класичних реакторів 
періодичної та напівперіодичної дії, висока селективність, чіткий контроль 
температурного режиму, рівномірне та інтенсивне перемішування, а також 
розширення діапазону критичних тисків [5-8]. З урахуванням малих 
характерних розмірів апаратів, їх відносної простоти, продуманої геометрії та 
легкої масштабованості, мікротехніка дозволяє зробити виробництво гнучким, 
що є вагомою перевагою мікрореакторів у ряду із стандартним хімічним 
обладнанням. 

Складний процес функціоналізації поверхні кремнезему в мікрореакторі 
вимагає значних часових та матеріальних затрат при спробі практично 
випрацювати дієву процедуру його реалізації. У такій ситуації невід’ємним та 
першочерговим етапом життєвого циклу продукту є математичне моделювання 
самого продукту і детальної методики його виготовлення. Даний підхід 
дозволяє отримати числовий аналіз структури матеріалу на молекулярному 
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рівні, а також встановити оптимальні технологічні умови процесу, що особливо 
суттєво у фінансовому аспекті.  

На сьогодні представлені в літературі методики синтезу 
функціоналізованих сорбентів орієнтовані на лабораторні масштаби і тому 
потребують обґрунтованих пропозицій для інтеграції у виробництво. Огляд 
існуючих технічних засобів, що придатні для реалізації складних хімічних 
перетворень з тотальним контролем параметрів робочого середовища, показав 
безперечну перспективу мікрореакторів як ефективних, екологічних та 
безпечних приладів для хімічної технології [9,10]. При цьому, вивчення 
процесу функціоналізації поверхні кремнезему в мікроканалах досі не 
проводилося, що відкриває широку робочу область і відповідає актуальним 
тенденціям сучасних наукових інтересів. Так, квантово-хімічне обчислення 
структури матеріалу дозволяє оцифрувати властивості змодельованих 
фрагментів на базі розрахованих числових параметрів, а математичне 
моделювання процесу функціоналізації в мікрореакторі являється опорною 
аргументацією для формулювання рекомендацій з проведення синтезу 
інноваційних сорбентів нового покоління. Основним при цьому є пошук 
оптимальної схеми процесу, вивчення сорбційних властивостей матеріалів, а 
також вибір високоефективного обладнання для практичної реалізації 
дослідження.  

Метою даної роботи є розробка методики синтезу функціоналізованих 
полісилоксанових (ад)сорбентів у мікрореакторі на основі квантово-хімічного 
моделювання поверхні матеріалу, що містять фосфіноксидні, азотовмісні та 
тіосечовинні комлексотвірні групи, та математичного моделювання процесу 
хімічної функціоналізації в середовищі мікроканалів. 

Для досягнення поставленої мети необхідним є вирішення таких основних 
завдань: 

- квантово-хімічний розрахунок природи конфoрмаційних перетворень, 
які відбуваються в поверхневому шарі аморфних полісилоксанових ксерогелів з 
фосфор-, азот- та сірковмісною функціональною групою; 

- визначення факторів впливу на параметри поруватої структури 
фрагментів за результатами моделювання ІЧ та ЯМР спектрів; 

- розробка математичної моделі та встановлення оптимальних 
технологічних умов для реалізації процесу функціоналізації поверхні 
кремнезему в мікрореакторі; 

- дослідження методом обчислювального експерименту гідродинамічних 
особливостей режиму потоку, масоперенесу, перебігу хімічної реакції в 
мікроканалі Т-подібного вигляду; 

- створення фізико-хімічних засад спрямованого синтезу 
функціоналізованих полісилоксанових (ад)сорбентів на основі кремнезему в 
мікрореакторі. 
 

12.1. Аналіз опублікованих досліджень процесу функціоналізації 
поверхні кремнезему 

Проведено аналіз опублікованих досліджень процесу функціоналізації 
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поверхні кремнезему та сорбційних властивостей гібридних органо-
неорганічних матеріалів на основі кремнезему.  

Клас хімічних речовин, відомий під загальною назвою «кремнеземи», що 
об’єднує як природні речовини – від кварцу і кристаболіту до 
напівдорогоцінних каменів, так і штучні – від кварцового скла до аерогелю, у 
своїй основі містить найпростішу сполуку – оксид кремнію (SiO2) [1]. При зміні 
зовнішніх умов, зокрема тиску та температури, можливі фазові переходи між 
різними модифікаціями кремнезему. Так, з підвищенням температури при 
нормальному тиску відбуваються такі перетворення: α-кварц ↔ β-кварц (575°С) 
↔ β-тридиміт (870°С) ↔ β-кристобаліт (1470°С). Поліморфні перетворення 
кварцу, тридиміту та кристоболіту супроводжуються зміною об'єму [2, 3]. 

Діоксид силіцію SiO2 існує в кристалічному та аморфному станах [4]. 
Кристалічні форми кремнезему побудовані з тетраедрів SiО4, α- і β-форми, і 
відрізняються невеликим зсувом та поворотом тетраедрів. У природі 
зустрічається також кубічна модифікація SiО2 – меланофлогіт. Стишовіт – 
єдина модифікація кремнезему, побудована з октаедрів SiО6 [3].  

Аморфний кремнезем, так само як і його кристалічні форми, складається з 
тетраедрів SiO4, але вони орієнтовані в просторі випадковим чином [4]. Із 
природних аморфних кремнеземів найбільш відомі мінерал обсидіан і 
кремнеземи біогенного походження (діатоміт, трепел, опока). Із синтетичних 
форм кремнезему з аморфною структурою особливе місце посідає силікагель, 
що являє собою ксерогель полісилікатної кислоти, частинки якого мають 
глобулярну будову. Інший важливий аморфний різновид SiO2 – пірогенний 
кремнезем. Його одержують високотемпературним гідролізом тетрахлориду 
або метилтрихлориду силіцію в полум’ї водневого пальника. Експериментальні 
дослідження невпорядкованої поверхні аморфного кремнезему дозволяють 
одержати лише деяке наближене уявлення про її будову.  

Огляд технічної бази для реалізації синтезу таких (ад)сорбентів показав, 
що на даний час не існує промислового рішення інтеграції лабораторного 
експерименту у виробничий масштаб. Запропоновано мікроструктурний 
хімічний реактор як обладнання для відтворення золь-гель техніки та 
отримання функціоналізованих матеріалів із наперед заданим спектром дії. 
Обґрунтовано доцільність проведення математичного моделювання 
молекулярної структури сорбентів та процесу їх формування в середовищі 
мікроканалу. 
 

12.2. Методи проведення квантово-хімічних розрахунків 
Для вивчення будови та властивостей функціоналізованих 

полісилоксанових ксерогелів (ФПС) було використано неемпіричний (DFT 
(B3LYP)) квантово-хімічний метод розрахунку кластерних моделей [11-13]. 
Теоретичне дослідження гідродинаміки процесу функціоналізації у 
мікрореакторі виконано у вигляді CFD-моделювання [14]. 

Описано методи проведення квантово-хімічних розрахунків для 
встановлення особливостей будови та природи конформаційних перетворень, 
які відбуваються в поверхневому шарі аморфних полісилоксанових ксерогелів, 
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що містять комплексотвірні групи різної природи. В якості таких груп було 
розглянуто азот- [≡Si(CH2)3NH2], фосфор- [≡Si(CH2)2P(O)(OC2H5) та сірковмісні 
[≡Si(CH2)3NHC(S)NHC2H5] функціональні групи. Розроблено математичну 
модель гідродинаміки процесу функціоналізації поверхні кремнезему в 
мікрореакторі [15,16].  

Побудову та попередню оптимізацію структур було виконано в рамках 
комплексу Hyper Chem в наближенні методів молекулярної механіки з 
використанням силового поля ММ+. Теоретичні дослідження кластерів 
проводились методом «ab initio» (з перших принципів) з використанням пакету 
квантово-хімічних програм Gaussian [17]. На пошук оптимальної геометрії 
кластерів не накладалось обмежень по симетрії, основною вимогою було 
досягнення мінімуму повної енергії та стабільності кластеру. Оптимізація 
виконувалася з використанням методу функціоналу густини (DFT метод) [11] 
та гібридного B3LYP потенціалу [12,13] з включенням в розрахункову схему 
широкого базисного набору 6-31G(d,p). Розрахунок констант екранування 
виконано в наближенні GIAO методом B3LYP у базисі 6-311++G(d,p), що дає 
оптимальне співвідношення між затраченими технічними ресурсами та 
точністю розрахунків. Алгоритм обчислень представлено на рис. 1, де 
пунктирним прямокутником виділено частину алгоритму, що відповідає за 
проведення процедури самоузгодження, прямими лініями – оптимізації будови 
досліджуваної структури.  
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Рис. 1. Блок-схема виконання обчислень у програмному коплексі Gaussian 
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12.3. Результати квантово-хімічних розрахунків 
Результати квантово-хімічних розрахунків будови поверхні 

функціоналізованих (ад)сорбентів та CFD-моделювання процесу їх 
функціоналізації у мікрореакторі. 

Поверхню функціоналізованих ксерогелів було імітовано фрагментами 
складу: 

(НО)2Si(ОН)(CH2)2P(O)(OC2H5)2; 
(НО)2Si(ОН)(CH2)2P(O)(OH)2; 
(НО)2Si(ОН)(CH2)3NHC(S)NHC2H5; 
(C2H5O)3Si(CH2)3NHC(S)NHC2H5; 
[(НО)4Si2O][(CH2)3NH]2C(S); 
[(НО)4Si2O]2[(CH2)3NH]2C(S); 
[(С2Н5O)6Si2][(CH2)3NH]2C(S); 
[(HO)4Si2O] [(CH2)3NH2]2; 
[(HO)4Si2O]2 [(CH2)3NH2]2; 
[(HO)4Si2O]2 [(CH2)3]2 NH. 
Наведені комплексотвірні групи відтворювали присутність у поверхневому 

шарі ксерогелів структурних одиниць типу Т2. Оптимізовані геометрії та 
основні параметри фрагментів поверхні функціоналізованого кремнезему 
складу [(НО)4Si2O][(CH2)3NH2]2; [(НО)4Si2O][(CH2)3P(O)(ОН)2]2; 
[(НО)4Si2O]2[(CH2)3NH]2C=S наведено на рис. 2. 

Було встановлено типи водневого зв'язку, які можуть реалізуватися між 
силанольною і донорною групами у фрагменті (НО)2Si(OH)R' – без участі 
молекули води і з нею (інші дві силанольні групи до уваги не беруться, 
оскільки фрагмент моделює структурну одиницю Т2). У випадку, коли R' = –
(CH2)2P(O)(OC2H5)2, без участі молекули води може утворюватися тільки один 
тип водневого зв'язку, основні параметри якого: P=O 1.493Å, PO…HO 1.81Å, H–
O 0.98Å, O–Si 1.643Å, P=O…H 119.7°, O…H–O 157.7°, H–O–Si 113.3°. 
Аналогічна ситуація спостерігається і у випадку, коли R' = –(CH2)2P(O)(OH)2 
Основні параметри цього водневого зв'язку: P=О 1.490Å, PO…HO 1.82Å, H–O 
0.98Å, O–Si 1.645Å, P=O…H 121.2°, O…H–O 157.1°, H–O–Si 113.2°. Порівняння 
розглянутих водневих зв’язків доводить їх схожість за хімічним характером. 
Різниця між ними спостерігається тільки у величині торсіонного кута Р=О...H–
O(Si): в першому випадку він складає 28.4°, а в другому (фрагмент з 
прогідролізованими етоксигрупами атома фосфору) – 9.0°. 

У випадку R' = –(CH2)3NHC(S)NHC2H5 утворення водневого зв’язку веде 
до асиметричного розташування амідних атомів водню. Більше того, можна 
говорити про появу контакту між одним амідним протоном і атомом кисню 
силанольної групи, яка бере участь у водневому зв’язку (SiO(H)…HNC(S)NH 
2.053Å). Oсновні параметри такого водневого зв'язку: C=S 1.703Å, CS…HO 
2.33Å, H–O 0.98Å, O–Si 1.658Å, C=S…H 89.6°, S…H–O 153.9°, H–O–Si 119.9°. 
Оскільки ефективний заряд на атомі фосфорильного кисню більший від такого 
на атомі сірки (відповідно -0.602 і -0.335 а.о.), то спостерігається помітна 
різниця у відстанях PO…HO та CS…HO. Це знаходить своє відбиття і у 
величинах енергії водневого зв’язку, яка становить відповідно 35.7 кДж/моль 
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Рис. 2. Оптимізовані геометрії азот-, фосфор- та сірковмісних фрагментів 

складу: 
а, б - [(НО)4Si2O][(CH2)3NH2]2,  

в - [(НО)4Si2O][(CH2)3P(O)(ОН)2]2,  
г - [(НО)4Si2O]2[(CH2)3NH]2C=S (вказана повна енергія фрагмента Е, a.u) 

 
 (8.5 кКал/моль) і 22.1 кДж/моль (5.3 кКал/моль). Варто зазначити, що 
утворення додаткового водневого зв’язку типу =NH…(H)OSi≡ викликає появу в 
розрахованому ІЧ спектрі такого фрагменту замість однієї смуги поглинання 
ν(NH), яка знаходиться в ІЧ спектрі вихідного фрагменту при 3581 см-1, двох 
смуг поглинання – при 3445 і 3623 см-1 (рис. 3). 

Введення молекули води веде до утворення своєрідного містка між 
силанольною та донорною групами фрагментів: в усіх випадках один атом 
водню води утворює зв'язок з атомом кисню (чи сірки) донорної групи, в той 
час як атом кисню води зв’язується з атомом водню силанольної групи. 
Встановлено, що у випадку фосфорвмісних фрагментів характер водневого 
зв’язку не змінюється; у випадку тіосечовинного фрагменту спостерігається 
істотне зростання відстані між атомом сірки і атомом водню молекули води, що 
свідчить про послаблення такого зв’язку. Слід зазначити, що і в цьому випадку 
спостерігається утворення водневого зв’язку між одним амідним протоном і  
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Рис. 3. ІЧ спектр фрагменту (НО)2Si(ОН)(CH2)3NHC(S)NHC2H5,  

що утворює водневий зв’язок з участю молекули води 
 
атомом кисню силанольної групи, яка бере участь у водневому зв’язку 
(SiO(H)…HNC(S)NH 1.92Å). 

Для всіх розглянутих фрагментів після проведення оптимізації геометрії 
були розраховані інтенсивність і положення смуг поглинання в ІЧ та ЯМР 
спектрах [18-20]. На основі теоретичного розрахунку ІЧ спектрів можна 
пояснити особливості низки хімічних та фізичних властивостей сполук, 
дослідити кількісні величини спектроскопічних параметрів, зробити 
припущення щодо поведінки систем, важкодоступних для експерименту. 
Числовий аналіз спектрів ЯМР функціоналізованого кремнезему дозволяє 
одержати додаткову інформацію про хімічний склад прищеплених груп та їх 
функціональність. 

Розрахунки показали, що зсув смуги поглинання, яка відповідає валентним 
коливанням групи Р=О, при існуванні у фрагменті ≡Si(CH2)2P(O)(OC2H5)2 
“внутрішньомолекулярного” водневого зв’язку є неістотним і становить 8 см-1 –
порівняно з фрагментом без такого зв’язку. При додаванні молекули води зсув 
валентних коливань групи Р=О збільшується і становить 45 см-1 для обох 
функціональних груп. Дане спостереження узгоджується з експериментальними 
даними, отриманими при дослідженні за допомогою ІЧ спектроскопії 
синтезованих зразків ксерогелів, що містять функціональні групи складу 
≡Si(CH2)2P(O)(OC2H5)2. 

В таблицях 1-3 представлено величини хімічних зсувів сигналів в ЯМР 
спектрах на ядрах 13С і 31P – як експериментально визначені в КП/ВМУ ЯМР 
спектрах синтезованих ксерогелів з відповідними функціональними групами, 
так і розраховані теоретично з використанням фосфор-, азот- та сірковмісних 
фрагментів – без води та в присутності однієї молекули води. 

 
 
 

ν
(C4S1) 

= 1306.3 cm
-1
 

ν
(O3H16) 

 = 3594.4 cm
-1
 

ν
(N1Н9)

 = 3445.3 cm
-1
 

 ν
(N2Н7)

=3622.9 cm
-1
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Таблиця 1 
Розраховані величини хімічних зсувів в 13С ЯМР спектрах ксерогелів, що 

містять фрагменти складу [≡Si(CH2)3NH2] 
Тип 
ядер 

[≡SiC1H2C2H2 C3H2 
NH2], м.д. 

[≡SiC1H2C2H2 C3H2 NH2] з 
внутрішньомолекулярним 

зв’язком, м.д. 

[≡SiC1H2C2H2 C3H2 
NH3

+], м.д. 
13C1 13.3 (13.2) * 15.1 (11.3) 8.9 (9.1) 
13C2 30.0 (29.4) 28.2 (27.2) 21.6 (23.4) 
13C3 51.1 (51.3) 47.7 (41.2) 31.4 (35.0) 

* В дужках наведено значення для відповідних фрагментів за наявності однієї  молекули води. 
 

Таблиця 2 
Експериментальні та розраховані величини хімічних зсувів у 13С ЯМР 

спектрах ксерогелів, що містять фрагменти складу 
[≡Si(CH2)3NHC(S)NHC2H5] 

Тип 
ядер 

[≡SiC1H2C2H2 
C3H2NHC4(S)NH 

C5H2C6H3], 
м.д. 

[≡SiC1H2C2H2 
C3H2NHC4(S)NH 

C5H2C6H3] (з 
внутрішньомолекулярни

м зв’язком), м.д. 

Експериментальні значення 
для мезопористих 

кремнеземів, що містять 
групу [≡SiC1H2C2H2 

C3H2NHC4(S)NH C5H2C6H3] , 
м.д. 

13C1 11.9 (7.40)* 12.0 (13.7) ** 9.0 
13C2 26.8 (22.36) 25.0 (24.1) 23.1 
13C3 51.0 (46.15) 50.0 (48.1) 46.8 
13C4 192.5 (181.27) 194.4 (189.5) 181.4 
13C5 42.4 (39.20) 42.5 (42.6) 39.6 
13C6 14.6 (14.19) 14.1 (13.7) 12.8 

*В дужках наведено значення для молекули (С2Н5О)3Si(CH2)3NHC(S)NHC2H5. 
 ** В дужках наведено значення для відповідного фрагмента за наявності молекули води. 
 

Таблиця 3 
Експериментальні та розраховані величини хімічних зсувів у 13С, 31P ЯМР 
спектрах ксерогелів, що містять фрагменти складу [≡Si(CH2)2P(O)(OC2H5)] 

і [≡Si(CH2)2P(O)(OH)2] 
Тип 
ядер [≡SiC1H2C2H2P(O)(OC2H5)] [≡SiC1H2C2H2P(O)(OH)2] 

 Розрах., м.д. 

Експери- 
мент, м.д. 

Розрах., м.д. 

Експеримен
т, м.д.  

Без 
внутрішн
ьомолеку
лярного 
зв’язку 

З 
внутрішньо
молекулярн
им зв’язком 

Без 
внутрішньо
молекуляр

ного 
зв’язку 

З 
внутрішньо
молекуляр

ним 
зв’язком 

13C1 9.5 8.3 (5.9) * 5.4 10.7 9.5 (8.7) 5.4 
13C2 27.9 27.6 (25.8) - 26.9 27.9 

(25.4) 
19.4 

(21.2) 
31P 14.6 17.8 (20.0) 35.0 27.4 24.5 

(21.7) 
32.4 

( 22.9) 
* В дужках наведено значення для відповідних фрагментів за наявності однієї молекули води. 



 Научное окружение современного человека                                                                                       Книга 3 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-86-4 137 

З описаного вище видно, що кластери з водневим зв’язком завжди 
енергетично більш вигідні, ніж без такого. Крім того, при появі однієї молекули 
води можливість утворення різних типів водневого зв’язку в поверхневому 
шарі ксерогелів суттєво зростає. 
 

12.4. Математична модель процесу функціоналізації поверхні 
кремнезему в мікрореакторі 

CFD-моделювання було виконано в спеціалізованій програмі COMSOL 
Multiphysics, версія 4.4. Геометричну структуру мікроканалів було обрано на 
основі квантово-хімічного дослідження розмірів молекул та кластерів. Схему 
взаємодії речовин для проведення реакції золь-гель синтезу представлено на 
рис. 4. 

Рис. 4. Схема взаємодії речовин 
 

Математичну модель процесу функціоналізації поверхні кремнезему в 
середовищі мікроканалів було створено на основі рівняння Нав’є-Стокса для 
нестискуваної рідини [21,22]. Вважалося, що стінки капілярів не змочуються 
реагуючими компонентами. За умовчуванням було обрано тетраедральну сітку 
розміром 0,001 мм. 

Припущення: 
- потік у мікроканалі є ламінарним і описується рівнянням Нав’є-Стокса; 
- масова дифузія є постійною для кожної окремої краплі; 
- рідини в’язкі та нестискувані.  
Швидкість вхідних потоків вважається близькою до 0,1 мм/с, що задає 

ламінарний режим руху.  
Рівняння Нав’є-Стокса для ламінарного потоку у стаціонарних умовах: 






 ⋅∇−∇+∇+−⋅∇=∇⋅ IuTuupIuu )(
3
2))(()( µµρ    (1) 

та рівняння неперевності: 
0)( =⋅∇ uρ ,      (2) 

Фаза А –  
АПТЕС, метанол/вода 

(60/40) 

Неперервна  
фаза –  
ПФД 

Фаза Б –  
ТЕОС, метанол/вода 

(60/40) 

Мікрореактор 
Злиття крапель та 
перемішування 

Гідроліз та поліконденсація 

Формування гелевої структури 

Утворення цільового компонента 
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де ρ – густина, кг/м3, u – вектор швидкості, м/с, µ - в’язкість, Па·с, p – тиск, Па, 
Т – температура, К, І – одинична матриця. 

 
Оскільки розміри каналу вимірюються у мікроодиницях, то було прийнято, 

що перенос маси відбувається за рахунок дифузії і відповідне рівняння 
масового балансу має вигляд: 

0)( =+∇−⋅∇− cucD ,     (3) 
де D – коефіцієнт дифузії, м2/с, с – концентрація, моль/м3. 

 
Для врахування зміни концентрації по відношенню до в’язкості було 

введено корегуючу складову (поправочний член): 
)21(0 сαµµ += ,      (4) 

де α – розмірна стала, м6/моль2. 
 
Оскільки вплив концентрації на в’язкість спостерігається у потоці після 

формування олігомерів (укрупнення часток), то рівняння переміщення потоку 
та маси вирішувалися одночасно. 

Граничні умови: 
1. Умова тиску у вхідних та вихідних каналах застосовується з нульовими 

умовами в’язкого навантаження: 

0))((
0

=∇+∇⋅

=

Tuun

pp

µ
 

 
Тиск на виході встановлюється рівним нулю, тиск у вхідному каналі – тиск 

краплі всередині досліджуваної області моделювання. 
2. Швидкість компонентів у напрямку нормалі до поверхні дорівнює нулю: 

0))((

0

=∇+∇⋅

=⋅

nTuut

un

µ
 

3. Приймається, що стінки мікроканалів не змочуються реагуючими 
потоками: 

)0,0,0(),,( =wvu  
4. Концентрація на вході визначається: 

розчинниканеводноговведеннясс
БфазаБсс
АфазаАсс

⋅⋅−=

⋅−=

⋅−=

0

 

5. Модель руху потоку без врахування тертя потоку із стінками каналу: 
0)( =⋅+∇− nсucD  

6. Перенесення речовини у вихідному каналі відбувається за рахунок 
конвекції, при цьому дифузійне переміщення перпендикулярно до стінок 
нехтується: 

вихідncD −=⋅∇− 0)( . 
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12.5. Моделювання синтезу ксерогелів у Т-подібному мікрореакторі 
Було досліджено моделювання золь-гель синтезу функціоналізованих 

полісилоксанових ксерогелів у Т-подібному мікрореакторі (рис. 5), фізичні 
розміри якого обрано на основі квантово-хімічного моделювання. В середовищі 
мікроканалів було відтворено умови формування крапельного реакційного 
потоку. Висота мікроканалу рівна 200 мкм, що приблизно дорівнює діаметру 
крапель після злиття реагентів. Для досягнення кращого перемішування 
компонентів зону змішування та перебігу реакції відтворено у 
зигзагоподібному вигляді.  

Систему рівнянь (1) – (4) з вказаними граничними умовами було вирішено 
методом кінцевих елементів з використанням програмного продукту COMSOL 
Multiphysics [23-25]. Обчислення математичної моделі проводилося на 
тетраедральній сітці розміром 0,001 мм. Задача розрахунку полягала у 
визначенні поля концентрацій та поля швидкостей при варіюванні умов 
проведення процесу: концентрація неводного розчинника; початкова витрата 
реагентів; вхідна температура неперервної фази; коефіцієнт дифузії. 

 
 

Рис. 5. Загальна схема процесу функціоналізації кремнезему в 
мікрореакторі 

 
Відповідно до рис. 5 фазою А позначено трифункціональний аміновмісний 

силан, розчинений в неводному розчиннику (метанолі) та змішаний з водою у 
співвідношенні 60/40 (метанол/вода), фаза Б – тетраалкоксисилан (ТЕОС) в 
аналогічній суміші (метанол/вода, 60/40). Співвідношення вхідних реагентів – 
1:2 (трифункціональний силан/тетраалкоксисилан). Для формування 
крапельного потоку в мікроканалі введено потік речовини, яка не буде 
взаємодіяти із компонентами А та Б, а слугуватиме лише для розділення 
крапель – суміш перфлуородекалінової (ПФД, C10F18) олії у комбінації із 20 
мас.% пента-декафлуоро-1-октанолом (C8H3F15O). 

При моделювання приймається, що змішування відбувається без 
рекційного контакту реагентів із стінками мікроканалу, що дозволяє вважати 
відсутнім осадження часток чи налипання реагентів на стінки. 

Вплив неводного розчинника на формування продуктів полімеризації було 
досліджено при різній кількості даного компонента в розчинах А та Б по 
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відношенню до кількості води: метанол/вода – 0/100, метанол/вода – 40/60, 
метанол/вода – 60/40. Встановлено, що його відсутність веде до розмежування 
фаз, а збільшення кількості розчинника в системі спричиняє ріст концентрації 
цільового компонента у вихідному потоці, що свідчить про утворення 
циклічних полімерів і зниження виходу лінійних поліорганосилоксанів. 

Для контролю режиму перемішування компонентів було проведено 
моделювання при різних значеннях коефіцієнта дифузії: Dm=10-9 м2/с (рис. 6); 
Dm=10-10 м2/с; Dm=10-11 м2/с. Профіль концентрацій у двох останніх випадках 
практично не відрізняється і показує зміщення зони змішування з подальшим 
зниженням кількості цільового компонента у вихідному потоці, що не є 
бажаним. При Dm=10-9 м2/с гомогенність потоку досягається на довжині, рівній 
0,02 м. При цьому швидкість потоку біля стінок рівна 0 мм/с, а максимальна 
швидкість потоку спостерігається в центрі й складає 3,7 мм/с (рис. 7). Як 
показали результати моделювання, коефіцієнт дифузії суттєво впливає на 
процес перемішування і дифузійна складова є домінуючою порівняно до 
конвективної. 

 

 
Рис. 6. Розподіл концентрації компонентів 

при коефіцієнті дифузії 10-9 м2/с (Dm=10-9 м2/с) та початковій концентрації 
неводного розчинника с0=1 моль/м3 

 

 
Рис. 7. Поле швидкостей реакційного потоку в мікроканалі 

 
Оскільки реакції гідролізу та поліконденсації в реальній системі 

відбуваються практично одночасно і майже миттєво, то є імовірність утворення 
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гелю до досягнення розчинами гомогенності. Для уникнення такої ситуації 
було досліджено профіль концентрацій компонентів у мікроканалі при різних 
початкових витратах вхідних фаз: QA – витрата фази А; QБ – витрата фази Б. 
Дану залежність відображено графічно на рисунку 8. Так, було визначено 
оптимальне співвідношення витрати вхідних реагентів як 2:1 
(тетраалкоксисилан (QБ) / трифункціональний силан (QA)), що корелюється з 
експериментальними даними для лабораторного експерименту. 

 

 
Рис. 8. Залежність ступеня перетворення від витрати по довжині 

мікроканалу 
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Для визначення оптимальної температури на вході в мікроканал було 
розраховано її вплив на якість перемішування при охолодженні потоку 
неперервної фази до 3 ⁰С та при кімнатній температурі (20 ⁰С). Із рис. 9 видно, 
що зниження температури вхідного потоку розширює зону змішування та 
перебігу реакції. При цьому за нормальних початкових умов процеси гідролізу 
та поліконденсації відбуваються в зигзагоподібній області мікроканалу, після 
чого формування гелевої структури продовжується в прямому каналі. Так, 
температура вхідного потоку є вагомим фактором для контролю змішування 
реагентів і суттєво відображається на часі проведення процесу. 

Дослідження впливу розмірних ефектів мікроканалу на час перемішування 
розраховано для мікроканалів з гідравлічним діаметром у діапазоні від 0,01 до 
1,0 мм (рис. 10) прямокутної та циліндричної форми. Визначено, що 
збільшення розмірів мікроканалу потребуватиме більше часу для 
перемішування речовин. Крім того, із зростанням гідравлічного діаметру 
циліндричного мікроканалу перетворення реагентів відбувається швидше, ніж у 
аналогічного розміру мікрореакторі із прямокутною формою каналів. 

Обчислення математичної моделі показали, що в мікроканалі квадратної 
форми з гідравлічним діаметром 200 мкм процес гідролізу та поліконденсації 
триватиме близько 3,3 с. 
 

 
Рис. 9. Залежність якості змішування від температури вхідного потоку по 

довжині мікроканалу 
 

Завершальним етапом експерименту мають бути старіння, промивання та 
висушування гідрогелю з наступним утворенням мезопористих 
полісилоксанових ксерогелів із розвиненою поруватою структурою. 
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Рис. 10. Графік залежності гідравлічного діаметру мікроканалу від часу 

перемішування для прямокутної та циліндричної форми каналу 
 

Висновки 
1. Проведено квантово-хімічний розрахунок фрагментів поверхні 

ксерогелів, що містять фосфор-, азот- та сірковмісну функціональну групу, 
знайдено параметри комплексотвірних груп та досліджено можливість 
існування в них внутрішньомолекулярних взаємодій як за наявності, так і за 
відсутності молекули води. 

2. Встановлено, що у випадку сірковмісного алкоксисилану основні 
параметри вихідної сполуки суттєво не змінюються в результаті гідролізу. Але 
в таких фрагментах спостерігається як симетричне, так і асиметричне 
розміщення атомів водню по відношенню до групи C=S. 

3. Для фрагментів складу [(НО)4Si2O][(CH2)3P(O)(ОН)2]2 спостерігається 
утворення водневих зв’язків між двома групами (ОН)2Р=О...ОН-Р(О)ОН при 
різних початкових параметрах. Також виявлено можливість формування 
водневого зв’язку між гідроксильною групою біля атома фосфора та 
силанольною групою Si-OH...ОН-Р(О)ОН. 

4. У випадку фрагментів складу [(НО)4Si2O][(CH2)3NH2]2 при оптимізації 
геометрії не відмічалося утворення водневого зв’язку між аміногрупами. При 
цьому було підтверджено імовірність виникнення водневих зв’язків двох типів 
між групами NH2 та гідроксильними групами: Si-O(H)...HNH та Si-OH...N(H)2. 

5. Обчислено ІЧ та ЯМР спектри фрагментів функціоналізованої поверхні 
кремнезему та виконано коректне співставлення основних резонансних частот у 
теоретичних та експериментальних спектрах синтезованих сорбентів. Показано 
величини хімічних зсувів констант екранування на ядрах 13С та 31P при 
утворенні водневого зв’язку за наявності та відсутності молекули води. Дані ІЧ 
спектроскопії з термовакуумуванням зразків, як і дані 13С СР/MAS ЯМР 
спектроскопії цих же зразків узгоджуються з результатами квантово-хімічних 
розрахунків. 

6. Розроблено математичну модель мікрореактора, що описує 
гідродинамічні особливості процесу функціоналізації поверхні кремнезему з 
урахуванням змішування реагентів, масопереносу та хімічної реакції (реакція 
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гідролітичної поліконденсації – золь-гель техніка), що дозволяє розрахувати 
поле швидкостей і поле концентрацій при мінімальній кількості елементів 
сітки; 

7. Вперше здійснено комплексне дослідження процесу функціоналізації 
поверхні кремнезему в мікрореакційному середовищі для синтезу нових 
(ад)сорбційних матеріалів на основі кремнезему; 

8. Встановлено оптимальні умови синтезу ксерогелів при відтворенні 
реакції гідролітичної поліконденсації (золь-гель техніка) з використанням 
мікрореактора; 

9. Проведено серію віртуальних експериментів та встановлено оптимальні 
умови проведення синтезу сорбційних матеріалів на основі кремнезему в 
мікрореакторі. Показано, що процес формування монодисперсного силікагелю 
на описаній мікрореакційній установці триватиме близько 3,3 с при D=1·10-9 
м2/с (коефіцієнт дифузії). 

10. За результатами квантово-хімічного розрахунку виконано аналіз 
комплексотвірної здатності функціоналізованих ксерогелів (характер поруватої 
структури, склад поверхневого шару, поверхнева концентрація лігандних груп), 
а за даними моделювання золь-гель техніки в мікрореакторі вивчено основні 
чинників, які впливають на склад та стійкість комплексів, що утворюються в їх 
поверхневому шарі (концентрація компонентів, температура процесу, кількість 
неводного розчинника, час перемішування, геометрія мікроканалу). 

11. На основі узагальнення одержаних залежностей сформульовано 
наукові засади спрямованого синтезу нових сорбційних матеріалів у 
мікрооб’ємі. Отримані дані можуть стати базою для ефективної реалізації 
процесу функціоналізації поверхні кремнезему в промисловому чи 
лабораторному масштабі з метою отримання функціоналізованих 
полісилоксанових ксерогелів розвиненої поруватої структури. 

12. Одержані (ад)сорбенти є перспективними матеріалами для 
селективного вилучення та концентрування важких металів, благородних 
металів, лантаноїдів та актиноїдів із водних розчинів. Розроблена математична 
модель може бути придатною для синтезу ФСП з бі- та поліфункціональним 
покриттям на пілотних та промислових мікроустановках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Научное окружение современного человека                                                                                       Книга 3 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-86-4 145 

ГЛАВА 13. ЭКСТЕМПОРАЛЬНАЯ РЕЦЕПТУРА МЯГКИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ РЕЦЕПТУРА М'ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: РЕАЛІЇ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

EXTEMPORANEOUS SOFT MEDICINES PRESCRIPTIONS: REALITIES AND 
DEVELOPMENT PROSPECTS 

DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-013 
 
Введение 
Мягкие лекарственные средства (МЛС) на современном фармацевтическом 

рынке Украины представлены преимущественно препаратами зарубежного 
производства. Отечественные МЛС при этом занимают порядка 30 % от их 
общего количества. 

Фармацевтической промышленностью Украины выпускается около 100 
наименований МЛС, среди которых: линименты – 9,5 %, кремы – 5,3 %, гели – 
21 %, мази – 59 % и пасты – 5,2%. Следует отметить, что ассортимент мазей, в 
основном, представлен монопрепаратами. 

Однако, несмотря на постоянно расширяющийся ассортимент готовых 
препаратов, приготовление экстемпоральных лекарственных средств (ЭЛС) не 
теряет своего значения и актуальности, среди которых комбинированным 
(многокомпонентным) мазям принадлежит более 60 %. 

Мировой опыт свидетельствует, что в большинстве стран мира 
приоритетным является сохранение и развитие индивидуально 
ориентированного подхода к потребностям пациента. И в нашей стране ко 
многим субъектам хозяйствования приходит понимание важности развития 
концепции «персональных лекарственных средств» [8]. 

Именно экстемпоральное приготовление лекарств при таких условиях 
приобретает новое значение и на сегодня позиционируется как разработка 
лекарственных препаратов для нужд каждого конкретного пациента. 

Так, преимуществом ЭЛС является индивидуализация медицинской 
помощи для каждого больного, выбор наиболее рационального соотношения 
ингредиентов, широкий выбор доз (от минимальной до максимально 
переносимой) и учета генетических, возрастных, половых особенностей 
организма. 

Кроме фармакотерапевтических особенностей, экстемпоральная рецептура 
также обладает многими фармакоэкономическими и фармацевтическими 
преимуществами. Именно поэтому она является одним из реальных 
направлений повышения эффективности фармакотерапии различных 
заболеваний. 

 
13.1. Современное состояние экстемпоральной рецептуры мягких 

лекарственных средств 
На сегодняшний день среди МЛС в условиях аптек осуществляется 

приготовление, в основном, линиментов и мазей. Экстемпоральная рецептура 
линиментов (жидких мазей) представлена линиментами-растворами, 
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экстракционными линиментами, линиментами-эмульсиями, суспензионными и 
комбинированными линиментами. 

В составе гомогенных линиментов-растворов находят применение такие 
активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), как ментол, камфора, йод, 
бензилбензоат. В качестве основы, как правило, используются растительные 
масла (подсолнечное, касторовое и др.).  

Приготовление линиментов-растворов в условиях аптек осуществляется 
непосредственно во флаконе для отпуска темного стекла, согласно 
утвержденным правилам их технологии. Область применения данных 
лекарственных форм – ревматология и дерматология [9]. 

Перечень экстракционных линиментов ограничен всего несколькими 
рецептурными прописями. В качестве лекарственного растительного сырья 
используются прополис и цветки ромашки, в качестве экстрагентов – масла 
кукурузное, эвкалиптовое, оливковое:  

Rp.:  Propolisi 3,0 
Olei Maydis (seu Olei Helianthi) ad 30,0 
Olei Eucalypti gtts. II 
M., f. linim. 
D. S. Наносить на слизистую носа. 

 

Rp.: Florum Chamomillae 20,0 
Olei Olivarum 100,0 
Camphorae 10,0 
Extrahe et misce, ut fiat linim. 
D. S. Для втирания. 

Область применения данных лекарственных форм – отоларингология и 
ревматология [6]. 

Линименты-суспензии в условиях аптек готовят путем диспергирования 
мало растворимых, очень мало растворимых и практически нерастворимых в 
прописанных жидкостях порошкообразных лекарственных веществ: сначала их 
измельчают в сухом виде, а затем – с половинным количеством (от их массы) 
однотипной с основой жидкости. 

В качестве АФИ линиментов-суспензий наиболее часто используются 
ксероформ, цинка оксид, дерматол, йодоформ, тальк и др. Классическим 
примером экстемпорального линимента-суспензии является бальзамический 
линимент Вишневского: 

Rp.:    Dermatoli 
 Vinylini (seu Balsami Schostakovsky) ana 3,0 
 Olei Ricini 100,0 
 M. D. S. Для смазывания раны. 

Ассортимент линиментов-эмульсий также ограничен всего несколькими 
рецептурными прописями, среди которых классическим представителем 
является аммиачный линимент: 

Rp.:   Olei Helianthi 74,0 
Solutionis Ammonii caustici 25 ml 
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Acidi oleinici 1,0 
M. D. S. Для втирания. 

Линименты-эмульсии готовят во флаконе для отпуска (если эмульсия 
образуется легко) путем эмульгирования гидрофильных или гидрофобных 
растворов действующих веществ с гидрофильной или гидрофобной жидкостью. 
Летучие и пахучие вещества добавляют в последнюю очередь [5]. 

При более детальном изучении экстемпоральной рецептуры мазей было 
установлено, что на сегодняшний день в условиях аптек осуществляют 
приготовление достаточно большого количества МЛС для наружной терапии 
различных заболеваний (табл. 1).  

Из табл. 1 видно, что в дерматологической практике часто используют 
такие действующие вещества как димедрол, кислоту салициловую, серу 
осажденную, ментол и местные анестетики. 

Использование данных АФИ при лечении заболеваний кожи объясняется 
их фармакологическими свойствами. Так, димедрол имеет антигистаминные 
свойства и действует на аллергический компонент дерматозов. Кислота 
салициловая используется как антисептическое и отвлекающее средство. 
Ментол и местные анестетики в лечении дерматитов применяют для 
обеспечения легкого анестезирующего действия. При присоединении 
бактериальной или грибковой флоры применяют мази, в состав которых 
дополнительно вводят антибиотики или противогрибковые вещества. 

Таблица 1 
Анализ экстемпоральной рецептуры мягких лекарственных средств  

Показания к 
применению АФИ 

Количеств
о 

прописей 
Артриты, ревматизм Хлороформ, скипидар, ментол, 

камфора, метилсалицилат, йод, 
парафин, йодоформ, глицерин, желчь 
медицинская, прополис, димексид 

8 

Ринит Прополис, масло эвкалиптовое, 
ментол, камфора, винилин, скипидар, 
эфедрина г/х, преднизолон, димедрол, 
нитрат серебра, дикаин, 
гидрокортизона ацетат, анестезин, 
кислота борная, протаргол 

13 

Гнойное воспаление 
кожи 

Ксероформ, деготь, касторовое масло, 
дерматол, винилин 

3 

Трофические язвы, 
экзема, фолликулиты, 
фурункулез 

Цинка оксид, витамин А, 
норсульфазол, резорцин, висмута 
нитрат основной, преднизолон, 
анестезин, стрептоцид, кислота 
борная, ихтиол, кислота салициловая, 
димедрол, ментол, мазь нафталанная, 
танин 

19 
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Чесотка Бензилбензоат, зеленое мыло, сера 
осажденная, кальция карбонат, 
деготь, мазь нафталанная 

3 

Ихтиоз Раствор ретинола ацетата масляный 1 
Пиодермия Ихтиол, винилин, сера осажденная, 

касторовое масло, деготь, ксероформ, 
цинка оксид, кислота салициловая 

6 

Дерматит, нейродермит, 
атопический дерматит, 
дерматоз 

Кислота салициловая, сера 
осажденная, резорцин, ксероформ, 
висмута нитрат основной, цинка 
оксид, димедрол, настойка валерианы, 
пустырника, ихтиол, новокаин, 
анестезин, ментол 

19 

Обморожения Серебра нитрат, винилин, дерматол, 
кукурузное масло, натрия тетраборат, 
фуразолидон, новокаин 

5 

Импотенция Анестезин 1 
Ожоги Новокаин, дерматол, анестезин, 

кукурузное масло, натрия тетраборат, 
фуразолидон 

7 

Трещины сосков Анестезин, висмута нитрат основной, 
фуразолидон, новокаин 

2 

Трихофития жирной 
кожи 

Деготь, сера осажденная 1 

Отит внешнего уха Кислота салициловая, анестезин, 
резорцин, ихтиол, ментол, экстракт 
красавки 

4 

Острая кондилома, 
кавернит, туберкулез 
кожи 

Резорцин, кислота салициловая, йод, 
раствор кислоты карболовой 

3 

Сывороточная болезнь Димедрол, анестезин, ментол, 
жидкость Бурова 

1 

Лишай Бензилбензоат, касторовое масло, 
кислота салициловая 

2 

 
Наибольшее количество экстемпоральных МЛС применяют для лечения 

дерматита, нейродермита, атопического дерматита и дерматоза (табл. 2). 
Как видно из табл. 2, среди МЛС выписываются мази-суспензии (28,5 %), 

мази-эмульсии (14,3 %) и комбинированные мази (57,2 %). В качестве основы 
мазей используется вазелин.  

Мази-суспензии готовят путем диспергирования твердых 
порошкообразных лекарственных веществ с мазевой основой. Если АФИ мало 
растворимые, очень мало растворимые и практически не растворимые ни в 
основе, ни в воде, и прописаны в количестве до 5 %, то их растирают в ступке 
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Таблица 2 
Экстемпоральные прописи МЛС для лечения дерматита, нейродермита, 

атопического дерматита и дерматоза 
№  Rp.: Назначение: 
1 Unguenti Acidi salicylici 2 % - 100,0 При дерматитах. Наносить на 

поврежденные участки кожи 
2 Sulfuris praecipitati 2,5 

Vaselini ad 50,0 
При дерматитах. Наносить на 
поврежденные участки кожи 

3 Resorcini 3,0 
Vaselini 27,0 

При дерматитах. Наносить на 
поврежденные участки кожи 

4 Xeroformii 5,0 
Vaselini 45,0 

При трофических язвах, 
дерматитах 

5 Bismuthi subnitratis 
Zinci oxydi 
Talci ana 10,0  
Lanolini 
Vaselini ana 100,0 

При дерматитах. Наносить на 
поврежденные участки кожи 

6 Acidi salycilici 5,0 
Resorcini 7,5 
Vaselini 37,5 

При дерматитах. Наносить на 
поврежденные участки кожи 

7 Dimedroli 2,5 
Lanolini 5,0 
Vaselini ad 50,0 

При дерматитах. Наносить на 
поврежденные участки кожи 

8 Natrii tetraboratis 0,5 
Vaselini 5,0 
Paraffini 20,0 
Olei Vaselini 25,0 

При трофических язвах, 
дерматитах 

9 Zinci oxydi 0,5 
Ichthyoli 0,15 
Lanolini 7,0 
Vaselini 8,0 

При трофических язвах, 
дерматитах 

10 Dimedroli 
Anaesthesini 
Mentholi ana 1,0 
Lanolini 47,0 

При аллергических 
дерматитах. Наносить на 
поврежденные участки кожи 

11 Dimedroli 0,25 
Anaesthesini 2,0 
Aquae purificatae 10 ml 
Lanolini 60,0 

При аллергических 
дерматитах. Наносить на 
поврежденные участки кожи 

12 Dimedroli 1,0 
Olei Helianthi 10,0 
Lanolini 
Vaselini ana 25,0 
 

При дерматитах. Наносить на 
поврежденные участки кожи 
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13 Dimedroli 
Novocaini ana 0,25 
Anaesthesini 0,5 
Lanolini 5,0 
Vaselini ad 50,0 

При аллергических 
дерматитах. Наносить на 
поврежденные участки кожи 

14 Dimedroli 1,0 
Olei Helianthi 8,0 
Unguenti Synaphlani 15,0 
Aquae purificatae 30 ml 
Lanolini anhydrici 30,0 

При аллергических 
дерматитах. Наносить на 
поврежденные участки кожи 

 
сначала в сухом виде, а затем – с половинным количеством (от их массы) 
однотипной с основой жидкостью. К измельченным таким образом 
лекарственным веществам добавляют мазевую основу и перемешивают до 
однородности.  

Если АФИ мало растворимые, очень мало растворимые и практически не 
растворимые ни в основе, ни в воде, и прописаны в количестве от 5 до 25 %, то 
их тщательно растирают в ступке сначала в сухом виде, а затем – с половинным 
количеством (от их массы) расплавленной основы. Добавляют частями остаток 
нерасплавленной основы и тщательно перемешивают.  

С целью уменьшения потерь небольшие количества основы (до 5,0 г) 
подплавляют непосредственно в подогретой ступке, а количества более 5,0 г – в 
фарфоровой чашке на водяной бане. 

Мази-эмульсии готовят путем эмульгирования водных растворов 
лекарственных веществ и смешивания готовой эмульсии с основой. Для 
образования стабильной эмульсионной системы применяют ланолин или 
другие эмульгаторы. Если в прописи не указана вода для растворения 
лекарственных веществ, то ее добавляют до 5 % от общей массы мази или 
рассчитывают из массы ланолина водного (30 %). При прописывании в рецепте 
ланолина (без указания – водный или безводный) всегда используют ланолин 
водный. 

Комбинированные мази готовят сочетанием различных типов мазей 
(растворов, суспензий, эмульсий, сплавов) по указанным выше правилам. 
Приготовление комбинированных мазей осуществляют в одной ступке, при 
необходимости смещая приготовленную ранее часть мази на ее край. Если в 
состав мази входят АФИ, которые образуют суспензионный тип мази, первой в 
ступке готовят мазь-суспензию [4]. 

 
13.2. Перспективы развития экстемпоральной рецептуры мягких 

лекарственных средств для лечения дерматологических 
заболеваний 

Известно, что разработка дерматологической мази осуществляется с 
учетом специальных требований и имеет свои специфические особенности. 
Так, мягкая лекарственная форма не должна мешать осуществлению 
естественных функций кожи, принимающей участие в обмене веществ, 
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дыхании, выделении и терморегуляции.  
При лечении заболеваний кожи мази должны увлажнять поверхность 

всасывания и устранять воспаление и зуд. И, если последнее действие 
достигается благодаря действующим веществам, входящим в состав 
дерматологической мази, то увлажнение поверхности кожи – полная заслуга 
правильно подобранной мазевой основы [1].  

Из клинической практики известно, что выбор основы прямо влияет на 
проникновение и всасывание АФИ в клетках кожи. При выборе мазевой основы 
необходимо учитывать основные требования к дерматологическим мазям, 
которые должны: оказывать положительное действие на кожу в зависимости от 
назначения; легко выдавливаться из туб; легко наноситься на поверхность кожи 
и быстро всасываться; быть стабильными в процессе хранения при температуре 
от (-10 °С) до 40 °С; иметь приятный запах.  

Типом основы, в наибольшей степени соответствующим поставленной 
задаче является эмульсионная система масло / вода. Благодаря своим физико-
химическим свойствам такие носители обеспечивают высокую эффективность 
и стабильность введенных в них биологически активных веществ. Кроме того, 
благодаря высокому содержанию воды (до 70 %) они пополняют потерю влаги 
кожей, легко наносятся на ее поверхность, быстро всасываются, не оставляя 
жирного блеска на коже. Они экономичны, а их производство не вызывает 
особых сложностей [2].  

Наибольшую стабильность, высокую дисперсность и необходимые 
вязкопластические свойства эмульсий обеспечивает использование смесей 
эмульгаторов первого и второго рода в определенных соотношениях. Так, 
например, было установлено, что при стабилизации эмульсий типа масло / вода 
эмульгатором первого рода в сочетании с высшими жирными спиртами 
образуются эмульсии с вязкопластическими свойствами мазеобразной 
консистенции. Реологическими свойствами этих эмульсий можно варьировать 
за счет соотношения между эмульгаторами первого и второго рода. 

Физико-химическая стабильность эмульсий типа масло / вода с 
выраженной пространственной структурой определяется коллоидно-
мицеллярными свойствами адсорбционного слоя, образованного 
эмульгаторами, их структурно-механическими свойствами и способностью 
образовывать пространственную ригидную сетку за счет гидрофобных 
взаимодействий между коагуляционными центрами молекул эмульгаторов. 
Выбор оптимальных концентраций эмульгаторов проводится на основании 
исследований по изучению физико-химической стабильности модельных 
эмульсий. 

В состав эмульсионных основ для повышения вязкости, а также с целью 
обеспечения увлажняющего действия дополнительно вводят гидрофильные 
неводные растворители, например, глицерин. Известно, что молекула 
глицерина имеет малые размеры и легко проникает в глубокие слои кожи. 
Глицерин является адсорбентом, обладает гигроскопичностью, близкой к 
натуральному увлажняющему фактору роговых чешуек кожи, он утолщает 
роговой слой за счет разбухания роговых чешуек и увеличения пространства 
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между слоями. Кроме того, глицерин стабилизирует клеточные мембраны и 
активирует ферменты, участвующие в деградации демосом роговых чешуек [7].  

Приготовление эмульсионных основ осуществляется по общеизвестной 
методике. При температуре 60-65 °С отдельно нагревают масляную и водную 
фазу. Эмульгаторы вводят в масляную фазу. Водную фазу добавляют частями к 
масляной фазе при работающей мешалке. 

Что касается действующих веществ, то с учетом последних тенденций и 
индивидуального подхода к лечению пациентов, актуальным является создание 
дерматологических эмульсионных мазей с использованием лекарственного 
растительного сырья. Таким средством может быть мягкая лекарственная 
форма, в состав которой в качестве водной фазы входит настой цветков 
ромашки лекарственной (1:10) [3]. 

Ромашка лекарственная (аптечная) относится к наиболее 
мягкодействующим, но очень эффективным лекарственным растениям. Она 
признана официнальным лекарственным растением в 26 странах мира. Настой 
цветков ромашки назначают даже детям грудного возраста. 

Лекарственные свойства ромашки доказаны экспериментально и 
подтверждены в клинических условиях. Хамазулен и продукты его редукции –
азулен и бисаболол – оказывают противовоспалительное действие; холин – 
растительное гормональное вещество, предшествует ожирению печени и 
избыточному отложению минеральных солей. Эфирные масла ромашки 
нормализуют функцию центральной нервной системы, усиливают 
рефлекторную деятельность организма, улучшают дыхание, расширяют сосуды 
мозга. Гликозиды активируют пищеварения и желчеотделение, а также 
блокируют М-холинреактивные системы, расслабляют гладкую мускулатуру и 
снимают спазмы органов брюшной полости. 

Также ромашка подавляет выделение эндогенного гистамина, стимулирует 
ретикулоэндотелиальную систему, активирует фагоцитарные свойства 
лимфоцитов, с чем и связано ее антиаллергическое и противовоспалительное 
действие, необходимое при лечении различных дерматологических 
заболеваний. Отечественные специалисты отмечают, что благодаря 
антисептическим, противовоспалительным и спазмолитическим свойствам, 
ромашка стимулирует процессы регенерации тканей при дерматитах и язвах 
кожи. 

 
Выводы 
В данной работе проведен анализ экстемпоральной рецептуры мягких 

лекарственных средств. Представлены прописи линиментов (экстракционных, 
суспензионных, эмульсионных) и их основные правила технологии в условиях 
аптек. При более детальном изучении экстемпоральной рецептуры мазей было 
установлено, что на сегодняшний день в аптеках осуществляется 
приготовление достаточно большого количества МЛС для наружной терапии 
различных заболеваний, в том числе и дерматологических. Так, врачами 
выписываются мази-суспензии (28,5 %), мази-эмульсии (14,3 %) и 
комбинированные мази (57,2 %), в качестве основы которых используется 



 Научное окружение современного человека                                                                                       Книга 3 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-86-4 153 

вазелин. 
Показано, что с учетом последних тенденций и индивидуального подхода 

к лечению пациентов, актуальным является расширение ассортимента 
экстемпоральных МЛС для лечения различных заболеваний кожи за счет 
создания дерматологических эмульсионных мазей с использованием 
лекарственного растительного сырья. Таким средством может стать мягкая 
лекарственная форма, в состав которой в качестве водной фазы входит настрой 
цветков ромашки лекарственной (1:10). 
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ГЛАВА 14. ВИДОВОЕ СООТНЕСЕНИЕ СЫРОВ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАКВАСОЧНЫХ КУЛЬТУР 

ВИДОВЕ СПІВВІДНОШЕННЯ СИРІВ І ЗАСТОСОВУВАНИХ ПРИ ЇХ ВИРОБНИЦТВІ 
ЗАКВАСОЧНИХ КУЛЬТУР 

SPECIFIC CORRELATION OF CHEESES AND STARTER CULTURES USED IN THEIR 
PRODUCTION 

DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-01-012 
 
 
Введение 
Сыр, относящийся для большинства людей к основным продуктам 

питания, всегда побуждал сыроделов произвести его не только экономически 
эффективным способом, но более вкусным, более полезным, с улучшенными 
потребительскими свойствами. Заквасочные культуры, применяемые в 
сыроделии, являются одной из ключевых сторон получения качественного 
продукта, соответственно виду и ожидаемым характеристикам. Поэтому 
возможность прогнозирования дальнейшего развития прогрессивного 
сыроделия и науки о сырах может опираться на анализ потенциала 
применяемых заквасочных культур, что и произведено в настоящей работе. 

 
14.1. Виды сыров в зависимости от используемых основных 

заквасочных культур 
Считается, что производство сыра возникло 10,5-12 тыс. лет назад, а 

распространение в Европе – в VI -VII тысячелетиях до н.э. Устойчивая 
выработка лактазы - генетический признак, характеризующий выработку этого 
фермента и получивший название LP-аллели, появился у людей, живших на 
широких и плодородных равнинах Венгрии примерно 7,5 тысячи лет назад. 
Оказалось, что LP-аллель дает важное селективное преимущество. В 2004 году 
ученые пришли к выводу, что люди с такой мутацией производят на 19% 
больше плодовитого потомства. Это преимущество, при условии наличия у 
этой популяции свежего молока и молочных продуктов, включая сыр, помогло 
им «захватить» целый континент буквально через несколько сотен поколений 
[1, 2]. 

Количество различных видов сыров в мире – более 500, 
зарегистрированных наименований сыров – примерно 2 тысячи, а 
разновидностей (сортов) – более 5 тысяч, причём ассортимент сыров постоянно 
увеличивается [3, 4]. С разрешением во многих странах к розничной продаже 
крафтовых (уникальных) сортов подсчёт разновидностей теряет смысл [5].  
(патент мягк). Во Франции, где производится его свыше 300 наименований, 
говорят: «десерт без сыра, что девушка без улыбки» [6]. 

Молоко, как скоропортящийся продукт, сыроделие превращает в продукт, 
занимающий то или иное промежуточное положение между скоропортящимся 
и консервированным продуктом длительного хранения, ведь сычужные сыры, в 
зависимости от вида и условий хранения могут находиться на полке 
сырохранилищ от 4-5 суток, до года и более. Древнему найденному сыру в 
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Египте - около 3300 лет, в Китае примерно 3600 лет, в Хорватии - около 7200 
лет. В Риме периода правления Юлия Цезаря было известно около 10 местных 
и большое количество привозных сортов сыра.  В IX веке викинги брали сыр 
мюсост (брюност) в продолжительные морские походы, так как продукт 
совершенно не портился. Существуют сыры, которые в условиях средней 
полосы могут храниться 10, 20, 30 и более лет. В Швейцарии известны случаи, 
когда в память о семейных событиях сыр хранили 150 лет [7]. «Сыр — это 
прыжок молока в бессмертие» - сказал американский писатель Клифтон 
Фадиман. 

Несмотря на древность искусства сыроделия, оно остаётся самым сложным 
из всех пищевых производств [8]. Вид или разновидность сыра определяется 
совокупностью тесно взаимосвязанных физических, химических и 
биологических факторов, причем именно биологические составляющие 
(молоко, молокосвертывающие энзимы, микроорганизмы) сильно варьируют и 
труднее поддаются корректировке сыроделом [7-9]: 

Исторически определенные виды сыров часто привязаны к одной или 
нескольким странам [4], например, родина мягких сыров с благородной 
плесенью – Франция, один из хорошо известных рассольных сыров 
качиокавалло - родом из Италии, другой халуми – из Кипра. Cыры с высокой 
температурой второго нагревания, содержащие в составе заквасочной 
микрофлоры пропионовокислые микроорганизмы, которые придают сырам 
характерный запах, вкус, и, как правило, большие глазки – швейцарские. 
«Чеддер» – сыр английского происхождения. Упоминания о чеддере можно 
найти в счетах закупок английского короля Генриха II, который правил более 
800 лет назад. Согласно счетам, в 1170 году правитель приобрел 4,6 тонны 
«англицкого чеддара». Чеддеризация – процесс, который претерпевает этот 
сыр, заключается в изменении сырной массы под воздействием молочной 
кислоты до достижения ею волокнисто-слоистой структуры в результате 
усиления молочнокислого процесса [4]. 

Другие древние сыры: норвежский сывороточный мюосост (брюнуст), 
голландский твёрдый гауда, итальянский мягкий моцарелла и т.д. 

Однако французские, итальянские, швейцарские, английские, 
скандинавские и др. сыры-прародители производятся во всём мире, иногда 
приобретая дополнительные особенности технологии и новые названия. 
Следует отметить, что уникальность некоторых видов сыров до сих включает 
использование нативной микрофлоры сырого молока. Так вырабатывают 
известные фермерские иностранные сыры: Грюйер, Бофор, Аппенцеллер и др., 
используя смесь молока утренней дойки и охлаждённого вечернего. 
Микрофлора сырого молока более разнообразна по сравнению с заквасочной, 
что является одним из факторов уникальности получаемых продуктов [9]. 

Однако всего один случай снижения качества сыра с дикой микрофлорой 
приводил к пересмотру отношения к сырам из сырого молока и поводом для 
появления официальных документов (Франция) [10]. 

Поэтому и многие древние сыры, прежде производимые из сырого молока, 
претерпевают изменения, в частности в условиях, когда хранение молока при 
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низких температурах его до переработки продолжительнее бактерицидной 
фазы, сыр  чаще производятся из пастеризованного или термизованного молока 
с внесением заквасочных культур. При этом уничтожаются психотрофные 
неспорообразующие бактерии, которые могут привести к появлению 
органолептических пороков вкуса (горечь, пустой вкус) или консистенции 
сыра. Главное, чтобы температурная обработка была осуществлена до 
накопления психротрофами термоустойчивых ферментов. 

Микроорганизмы подбираемых для различных сырных заквасок призваны:  
- способствовать лучшему созреванию молока; 
- осуществить направленное созревание «выдержанных» сыров, соответственно 
виду сыра или обеспечивать достаточный уровень молочнокислого процесса и 
свёртывание молока при производстве свежих кисломолочных сыров или сыров 
кислотно-сычужного свёртывания; 
- дополнительно защитить сыр от возможной технически вредной, патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры, выдержавшей пастеризацию или термизацию 
молока, или попавшей в продукт на более поздних стадиях его производства; 
- придать продукту лечебно-профилактический свойства, связанные с 
использованием пробиотических микроорганизмов в составе закваски. 

Микроорганизмы играют огромную роль в формировании специфических 
органолептических свойств сыров [8]. Образуемые молочнокислыми 
бактериями энзимы играют важнейшую роль в трансформации компонентов 
молока в соединения, обуславливающие и общие для всех сыров показатели: 
повышение кислотности, снижение окислительно-восстановительного 
потенциала, способствующие протеканию биохимических процессов. В тоже 
время продукты метаболизма различных микроорганизмов различаются, это 
оказывает настолько существенное влияние, что одна из классификаций сыров - 
по составу применяемой микроорганизмов [8]. 

Существует условная граница этой классификации – для сыров с низкой 
температурой второго нагревания используют преимущественно мезофильные 
культуры: лактококки, лейконостоки, мезофильные молочнокислые палочки; 
для сыров с высокой температурой второго нагревания – преимущественно 
термофильные культуры: термофильный стрептококк, термофильные 
молочнокислые палочки, пропионовокислые микроорганизмы. Это 
обусловлено тем, что высокую температуру второго нагревания не 
выдерживает подавляющая часть мезофильных культур. Однако условность 
границ – одна из необходимых составляющих «искусства» сыроделия, 
приводящая к появлению, устойчивому производству и спросу потребителей 
разновидностей известных сыров, новых видов. 

В зависимости от дополнительного состава необходимой микрофлоры 
выделяют также сыры, вырабатываемые с участием: плесневых грибов; 
микрофлоры поверхностной слизи; бифидобактерий и/или ацидофильной и/или 
болгарской палочки [8]. 

Без непосредственного участия микроорганизмов могут вырабатываться 
некоторые сывороточные и сливочные сыры, а также продукты 
термокислотного свёртывания. Однако и в указанных сырах молочнокислые 
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закваски находят всё большее применение, например, предложено обогащение 
термокислотных сыров путем их ферментации в специально созданной среде, 
основу которой составляет подсырная сыворотка, заквашенная чистыми 
культурами молочнокислых бактерий.  В ферментированных термокислотных 
сырах активно проходят протеолитические и липолитические процессы, что 
указывает на их созревание, обеспечивающими получение продукта с 
хорошими органолептическими показателями при экономном расходовании 
сырья [11]. 
 

14.2. Закваски для созревания молока в сыроделии 
Во времена, когда сыр производился только из сырого молока, его 

созревание, как и созревание самих сыров, осуществлялось под воздействием 
«нативной», «дикой» микрофлоры.  

Созревание молока практически представляется как операция для 
восстановления физико-химического баланса, который может нарушаться 
вследствие длительного хранения молока при низкой температуре и или 
вследствие его пастеризации и для частичной ферментации, увеличения 
протеолитических источников питания (пептидов, аминокислот, растворимых 
азотистых веществ). Образующаяся молочная кислота содействует переходу 
фосфорнокислых солей кальция, находящихся в свежем молоке в коллоидном 
состоянии, в растворимое состояние, укрупняются молекулы казеина, 
снижается окислительно-восстановительный потенциал, кислотность 
повышается на 1,5-2°Т.  

Как существенный практический эффект, если всё или часть сырья 
подвергалась созреванию, наблюдается сокращение продолжительности 
свёртывания и общее сокращение процесса производства сыра и 
интенсифицируются биохимические процессы, происходящие при созревании 
сыра [10]. 

Если в процессах созревания молока участвует молочнокислая 
микрофлора сырого молока (в том числе некультивируемая), это при высоком 
качестве молока-сырья обеспечивает более богатую вкусовую гамму готового 
продукта и является дополнительным фактором предупреждения фаголизиса 
[9]. При подборе чистых культур для созревания молока преимущества 
отдаются многокомпонентным культурам, состоящим из мезофильных 
лактококков средней протеотитической активности. Дело в том, что, если на 
этом этапе высокая протеолитическая активность культур желательна, то в 
дальнейшем такие штаммы часто являются виновниками появления горького 
привкуса в сырах, поэтому при выработке сыров с низкой температурой 
второго нагревания иногда проводят дополнительную операцию термизации 
созревшего молока-сырья.  

В качестве созревательных заквасок для молока в сыроделии предпочтение 
отдаётся готовым комбинациям из лактококков, включающих Lactococcus lactis 
subsp. lactis. Lactococcus lactis subsp. сremoris и диацет, или двух из трёх, т.к. 
комбинации штаммов, в целом, обладают лучшей протеолитической 
активностью, по сравнению с отдельными штаммами и выполняют «защитную» 
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функцию (глава 3). 
Про этом важно подбирать такой консорциум штаммов, в котором не 

происходило бы доминирование одного штамма, в силу природного 
антагонизма штаммов или их фаглизиса [10].  

Иногда к лактококкам в созревательных заквасках добавляют 
лейконостоки, наример, Leuconostoc lactis,  Leuc. mesenteroides subsp. сremoris 
или молочнокислые палочки. Свёртывание сычужно-вялого молока можно 
ускорить некоторым повышением степени зрелости молока [8]. 

Более сложная комбинация закваски, используемой при созревании 
молока-сырья для сыра, которая во время второго нагревания, высвобождает 
дополнительные эндоферменты, лучше активизирующие микрофлору основной 
закваски [10]. К тому же при выработке сыров с низкой и средней температурой 
второго нагревания, выдержавшая её часть лейконостоков и молочнокислых 
палочек участвует в созревании сыра (глава 3), что важно для выдержанных 
сыров.  

Важнейшим использованием заквасок для созревания молока является 
другой видовой состав или штаммовый состав неперекрывающегося фаготипа 
[12] по сравнению с закваской, применяемой при выработке сыра. После 
созревания молока с применением чистых культур иногда рекомендуют 
пастеризацию молока [12]. 

К штаммам, подбираемым для созревательных заквасок для молока может 
применяться селекция по признаку антибиотической (антибактериальной) 
активности по отношению психротрофам, БГКП, маслянокислым, и другим 
технически вредным, условно-патогенным и патогенным микроорганизмам 
(глава 4).  

 
14.3. Микроорганизмы, используемые в стартерных сырных 

заквасках. Микробиологические процессы при аффинаже 
Условия, оказывающие влияние на интенсивность и направленность 

физико-химических, микробиологических и ферментативных процессов, 
определяют формирование видовых особенностей сыров. Видовые особенности 
сыров зависят от: температуры пастеризации и степени зрелости молока; 
видового состава применяемой заквасочной микрофлоры; температуры второго 
нагревания; содержания влаги в сыре; рН сырной массы; содержания 
поваренной соли в сыре; режима созревания (температура, влажность). 

Качественный состав стартерных заквасок, применяемых при выработке 
большинства видов сыров состоит из тех же видов культур, которые являются 
доминирующей молочнокислой биотой в сыром созревшем молоке: 
лактококки, лейконостоки, термофильный стрептококк, молочнокислые 
палочки (мезофильные и термофильные). По отношению к кислороду 
молочнокислые бактерии являются факультативными анаэробами. 
Молочнокислые бактерии – единственная группа микроорганизмов, лишенных 
каталазы, но способных расти в присутствии кислорода воздуха. Функцию 
каталазы выполняет фермент пероксидаза. У молочнокислых бактерий 
отсутствуют гемсодержащие ферменты, поэтому энергию они получают только 
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в процессе молочнокислого брожения, которое условно разделяют на 
гомоферментативное и гетероферментативное. При гомоферментативном 
брожении основным метаболитом  является молочная кислота; при 
гетероферментативном брожении кроме молочной кислоты образуются также 
диоксид углерода, этанол и (или) уксусная кислота и др.  Температурный 
диапазон жизнедеятельности лактобактерий довольно широк: мезофильные 
виды растут при оптимальной температуре 25–32 С; минимальной 
температурой для них является 10 С. Для термофильных видов оптимальная 
температура роста колеблется в пределах 38–45 С, а минимальная – 20–22 С. 
Имеются сведения, что некоторые молочнокислые бактерии способны расти 
при температуре 3–5 С [13]. 

Для производства мягких свежих кисломолочных сыров, а также сыров с 
чеддеризацией сырной массы, рассольных, сыров с плесенью, слизневых - 
используются закваски состоящие преимущественно из мезофильных 
лактококков или в сочетании с  лейконостоками [12].  

В отличие от заквасок для кисломолочных сыров все штаммы закваски для 
выдержанных сыров должны обладать протеолитической активностью, то есть 
способностью разлагать белок. Кроме того, при составлении заквасок 
необходимо принимать во внимание не только принадлежность молочнокислых 
бактерий к тому или иному виду, но и свойства отдельных штаммов. Для 
получения одинаковых по качеству сыров необходимо учитывать также 
способность штамма накапливать свободные аминокислоты, характерные для 
данного вида сыра (глава 6).  

Для мелких сыров с низкой температурой второго нагревания в закваски 
вводят в качестве основного бактериального фона несколько штаммов 
лактококков, или лактококков с лейконостоками. Среди них мезофильные  
гомоферментативные (неароматообразующие) культуры, производящие 
молочную кислоту в разных количествах и с разной скоростью: Lactococcus 
lactis subspecies lactis,  Lactococcus lactis subspecies cremoris, Lactococcus 
bulgaricus. Эти бактерии не производят газов, вкусы сыров в основном 
кисломолочные. Их применяют для  сыров с закрытой (без глазков) текстурой. 

Lactococcus lactis subsp. lactis (молочный лактококк - основа любой 
мезофильной закваски. Lactococcus lactis subsp. сremoris (сливочный лактококк 
- также один из основных составляющих закваски, он придает сыру приятный 
сливочный вкус. Для более сливочного вкуса сыра нужно выбирать именно 
закваску с данным видом. 

Lactococcus lactis subsp. diacetilactis (диацетильный лактококк) - 
газообразующая культура,  которая помогает формировать рисунок многих 
твердых сыров, когда именно рисунок является важным показателем качества 
сыра. Диацетильный лактококк используют для производства сыров с рыхлой 
пористой структурой (таких как сыры с голубой плесенью, а также Фета, 
брынза и др.). В мезофильные стартерные культуры могут входить и другие 
гетероферментативные бактерии, такие как лейконостоки Leuconostoc 
mesenteroides subspecies cremoris и др., которые вносят свой вклад в развитие 
рисунка и аромата сыра. Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris (Leuс. cremoris) 
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развивается в сырах после снижения рН среды до 5,0–4,5, образуя диацетил, 
углекислый газ и др., поэтому данный вид используют в многовидовых или 
дополняющих их моновидовых заквасках для производства сыров. 
Размножение лейконостоков стимулирует добавление в среду марганца, что 
приводит также к повышенному синтезу метаболитов  [13, 14]. 

При производстве  сыров типа Чеддер с плотной однородной массой без 
трещин и дырочек, нужно избегать использования закваски с бактерией 
Lactococcus lactis subsp. diacetilactis и лейконостоками [16]. 

Для крупных сыров с высокой температурой второго нагревания 
применяют обычно две закваски: первую составляют так же, как и для мелких 
сыров, а вторую - из термофильных молочнокислых палочек и термофильного 
стрептококка.  

Помимо этого, часто для твёрдых сыров с высокой температурой второго 
нагревания добавляют культуры пропионовокислых бактерий. 
Пропионовокислые бактерии образуют пропионовую и уксусную кислоты, 
пропионат кальция и пролин, что способствует улучшению вкуса сыра. В 
процессе пропионовокислого брожения образуется также диоксид углерода, 
который раздвигает сырную массу, образуя крупные глазки в сыре. Кроме того, 
пропионовокислые бактерии являются активными продуцентами витамина В12.  

При выработке некоторых видов сыров (например, сыров с желто-
коричневой слизью) используются дрожжи, грибы вида Geotrichum candidum и 
пигментообразующие бактерии вида Brevibacterium linens. Дрожжи и грибы, 
способствуют нейтрализации поверхности, создавая предпосылки для 
последующего роста пигментообразующих бактерий, вызывающих созревание 
этих сыров снаружи внутрь. Пигментообразующие бактерии формируют вкус и 
аромат сыров и препятствуют развитию посторонних микроорганизмов. 

В производстве мягких плесневых сыров используются «благородные 
плесени». Это чистые культуры гриба рода Penicillium (Penicillium roquiforti, 
Penicillium camamberti, Penicillium candidum), которые вызывают 
специфические изменения белков и молочного жира с образованием веществ, 
влияющих на вкус и аромат сыров. 

Основными (наиболее часто используемыми) термофильными бактериями 
являются гомоферментатывные Streptococcus salivarius subs. thermophilus 
(Streptococcus thermophilus). Некоторые стартерные культуры состоят 
исключительно из этих бактерий. Температуры второго нагревания для 
крупных твёрдых сыров находятся на уровне максимальной или немного 
превышающей максимальную для роста термофильного стрептококка. 
Благодаря резистентности к высоким температурам термофильный стрептококк 
нашёл применение в производстве таких твёрдых сычужных сыров с высокой и 
средней температурой второго нагревания, как Моцарелла, Горгонзола, 
Проволоне и др. Введение термофильного стрептококка в сыры, 
вырабатываемые с чеддеризацией сырной массы, ускоряет этот процесс. Для 
сыроделия отбирают преимущественно галактозосбраживающие невязкие 
штаммы, тогда как для производства йогурта предпочтение отдают вязким 
штаммам. Умеренное образование термофильным стрептококком 
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полисахаридов делает низкожирные сыры менее сухими по 
органолептическому ощущению. Так же часто используются термофильные 
Lactobacillus lactis Во время выработки сыров с высокой температурой второго 
нагревания, с использованием совместно с термофильными лактобациллами, 
термофильный стрептококк развивается с опережением: так его популяция 
достигает максимума уже после 5 часов прессования, то популяция 
Lactobacillus  – только через 15-20 ч. Как правило, перестаёт размножатся после 
прессования. таких сыров ведут строго при температуре ниже. Термофильный 
стрептококк стимулирует развитие пропионовокислых культур и лактобацилл 
при совместном развитии. 

Особо среди термофильных молочнокислых палочек необходимо выделить  
Lactobacillus helveticus (швейцарскую палочку), которая придаёт сыру наиболее 
выраженный сладко-ореховый вкус при производстве некоторых выдержанных 
сыров [12]. 

Lactobacillus сasei ssp. casei (L. casei) -  [Крас]. Мезофильная 
молочнокислая палочка  Lactobacillus casei  ускоряет процесс созревания 
выдержанных сыров. Штаммы болгарской палочки образуют ацетальдегид, 
придающий сгустку характерный фруктовый запах. 

Процесс приготовления выдержанных сыров иногда производители 
называют термином созревание или аффинаж (affinage, франц.) [16]. 
Выдержанные сыры (натуральные, сычужные) на стадии аффинажа 
претерпевают основные биохимические преобразования:  из творожисто-
сырого продукта рождается, собственно, «сырный дух». Сыры созревают от 
нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от вида, иногда - 
желаемой степени выдержки: голландский – 2-3 месяца, итальянский пармезан 
1-2 года. При созревании в составе микрофлоры сыров низкой температурой 
второго нагревания, в том числе голландского, на первом этапе также 
преобладающее значение имеют мезофильные молочнокислые лактококки, 
развитию которых способствуют высокая влажность сырной массы и 
относительно низкая температура созревания (12-15 °С). При такой 
температуре не могут развиваться термофильные бактерии. При выработке 
твердых сыров с низкой температурой второго нагревания (мелких сыров) 
количество молочнокислых стрептококков в первые 5-10 дней созревания 
достигает максимального значения. После этого, в связи с полным 
сбраживанием лактозы и ее отсутствием в сырной массе, происходит 
постепенное отмирание лактококков (в течение 1-2 месяцев), одновременно 
происходит увеличение количества мезофильных молочнокислых палочек 
Lactobacillus рlапtаrum и Lactobacillus саsеi, которое достигает максимума через 
1,5-2 месяца. Их размножение на второй стадии созревания сыра обусловлено 
способностью усваивать соли молочной кислоты (лактат кальция и др.). При 
дальнейшем созревании сыра постепенно отмирают и молочнокислые палочки, 
освобождая эндоферменты. Умеренный липолиз придаёт сырам определённый 
вкус и аромат, поэтому сыры из обезжиренного молока их не приобретают. 
Такая закономерность динамики микрофлоры характерна при созревании 
многих сыров данного типа. 
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По составу микроорганизмов твердые сыры с высокой температурой 
второго нагревания существенно отличаются от сыров с низкой температурой 
второго нагревания. Например, в состав стартовой закваски для швейцарского 
сыра Emmentaler Switzerland AOC зарегистрированого с 2006 года, как АОК 
((Appellation d’origine contrôlée). Этот «подлинный Emmentaler» должен быть 
выдержан не менее 4 месяцев. Он имеет круглую форму с натуральной 
корочкой и хранится в традиционных подвалах. Подлинный Emmentaler может 
быть нескольких возрастов: классический — 4 месяца, резерв — 8 месяцев и 
Premier Cru — 14 месяцев [17]. Изготавливается он из сырого коровьего молока 
с добавлением только натурального сырья и представляет собой желтый, 
полутвердый сыр, с большим количеством крупных дырок. Он пикантный, но с 
не очень резким вкусом. При производстве сыра используются следующие 
виды бактерий: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticum, 
Lactobacillus lactis и Propionibacter shermanii,  но производится он из сырого 
молока, поэтому мезофильная нативная биота выполняет существенную роль. 
Рассматривая динамику развития микроорганизмов для группы твердых 
крупных сыров  обычно отмечаются следующие закономерности: в сырном 
зерне перед вторым нагреванием преобладают лактококки. Под действием 
высокой температуры второго нагревания (56-60 °С) уменьшается объем 
микрофлоры в сырной массе за счет частичной гибели мезофильных 
лактококков, в то время как термофильные молочнокислые палочки остаются 
жизнеспособными. Созревают сыры, как правило, при температуре 22-25 °С. 
Уже в односуточном сыре количество палочек составляет 50-80 %, при этом 
через 2-5 суток созревания отмечается максимальное накопление 
молочнокислых бактерий.  

В дальнейшем происходит уменьшение в сыре общего объема 
микрофлоры и количества термофильных молочнокислых палочек, что 
объясняется полным сбраживанием лактозы и отмиранием клеток наиболее 
чувствительных к отсутствию лактозы. В это же время отмечается некоторое 
увеличение количества лактококков, в связи с их большей устойчивостью к 
недостатку лактозы, а также к воздействию поваренной соли.  

Примерно к 30-му дню проявляется второй пик: количество 
молочнокислых палочек снова увеличивается при продолжающемся 
уменьшении количества лактококков. Это происходит за счет размножения уже 
мезофильных молочнокислых палочек, в частности Lactobacillus casei и 
Lactobacillus рlапtаrum, способных усваивать лактаты [16]. Таким образом, 
главной функцией мезофильных лактобацилл является сбраживание 
оставшихся источников энергии в конце созревания, если они к этому времени 
остались, с тем, чтобы они не достались посторонней микрофлоре.  В 
Эмментале на поздней стадии производства сыра, Р. shermanii потребляет 
оставшуюся молочную кислоту, выделяемую другими бактериями, и образует 
углекислый газом, который и формирует медленно пузырьки, образующие 
крупные отверстия. В результате протеолиза - расщепления полипептидов 
накапливаются пептиды, аминокислоты, амины, участвующие в создании 
органолептических свойств сыра. Сецифический его вкус определяют такие 



 Научное окружение современного человека                                                                                       Книга 3 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-86-4 163 

аминокислоты, как аланин, глицин, пролин [6]. В сырах, которые подлежат 
быстрой реализации и потреблению, пропионовокислые бактерии не успевают 
развиться настолько, чтобы оказать влияние на рисунок.  Однако успевает 
высвободиться пролин, способствуя формированию сырного сладковатого 
вкуса. 

 По сравнению с Lactobacillus casei,    Lactobacillus brevis практически не 
нашёл достойного применения в сыроделии, т.к. являясь 
гетероферментативным, при чрезмерном развитии в сырах может дать 
брожёный привкус, однако это происходит в случае, если к концу созревания 
сыра в нём остаётся слишком много  несброженных кокковыми формами 
культур закваски источников углеводов вследствие их фаголизиса. 
Обнаружено, что штаммы Lactobacillus brevis   производят биогенные амины 
тирамин и фенилэтиламин. Было показано, что Lactobacillus brevis улучшает 
иммунную функцию человека, что даёт возможность полагать, что со временем 
L. brevis получит более достойное представительство в группе сыров с 
функциональными свойствами (глава 5). 

 
14.4. Использование защитных культур при производстве сыров  
Термин «защитные» культуры или закваски относится к культурам, 

которые обладают существенной антагонистической активностью относительно 
микроорганизмов порчи, соответствуют составу микрофлоры производимой 
молочной продукции и не искажают е органолептические показатели [18].  

Механизмы антагонистической активности заквасочных культур 
существенно различаются [19].  Метаболиты молочнокислых бактерий 
оказывают выраженную антагонистическую активность в отношении 
патогенных микроорганизмов, продуцируя не только молочную, но и другие 
органические кислоты, перекись водорода, короткоцепочечные жирные 
кислоты, углекислый газ, перекись водорода, диацетил, бактериоцины и др. 

Так, отдельные штаммы Lactococcus lactis ssp.  lactis синтезируют 
бактериоцин низин, обладающий антагонистической активностью по 
отношению к большинству грамположительных бактерий (стафилококков, 
микрококков, бацилл, клостридий, лактобактерий и др.). Некоторые штаммы 
подвида Lactococcus lactis ssp. cremoris синтезируют бактериоцин лактококцин 
[13].  

Lactobacillus plantarum – враждебны к бактериям группы кишечных 
палочек. Если для выработки сыров используется не пастеризованное молоко, 
то рекомендуют использовать закваски, содержащие данный вид бактерий, или 
добавлять Lactobacillus plantarum к основному составу в качестве 
монокультуры [14]. 

Однако, важным аспектом является не только принадлежность «защитной 
культуры» к определенному виду или подвиду, но и конкретный штаммовый 
состав, т.к. антибиотическая активность является вариабельным признаком 
среди культур одного вида/подвида. Так из 12 коллекционных штаммов 
Lactobacillus plantarum Сибирского НИИ сыроделия [20] только один штамм – 
СКМ-694 (S42) обладал сильной антагонистической активностью к Е. соli. 
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Lactobacillus сasei ssp. rhamnosus (L. rhamnosus).  Оптимальная температура 
роста составляет около 30 С. В отличие от L. casei способны расти и при 
температуре 45 С,  размножаться в среде с содержанием 6 % NaCl, 20 % желчи. 
По сравнению с мезофильными лактококками протеолитическая активность L. 
rhamnosus в два раза выше.  Используются в заквасках для производства 
следующих видов сыров: эмментальского, эдам, честер и др. Встречаются в 
разных видах сыров в качестве сопутствующей микрофлоры. Отдельные 
штаммы Lactobacillus rhamnosus [21] также подавляют рост нежелательных 
микроорганизмов: маслянокислых бактерий, дрожжей, плесени и некоторых 
гетероферментативных молочнокислых бактерий, способствуя увеличению 
срока годности сыра.  

Термофильный стрептококк Streptococcus thermophilus, входящий в состав 
основной закваски для сыров с высокой, а иногда и низкой температурой 
второго нагревания, также обеспечивает неспецифический бактерицидный 
эффект в отношении некоторых технически вредных, патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов.  Механизм этого эффекта является ведущим для 
всех молочнокислых микроорганизмов: создание условий подавляющих в 
молоке и сырах посредством быстрого повышения кислотности и 
биотрансформации компонентов сырья – доступных источников углеводов для 
посторонней микроорганизмов, В частности лактоза быстрее сбраживается 
последовательно: лактококками - при созревании молока; термофильным 
стрептококком - при постановке зерна, формовании; лактобациллами и 
пропионовокислыми микроорганизмами (для сыров с высокой температурой 
второго нагревания, производимых с их участием). Неспецифический 
антагонизм на технологическом уровне проявляется в образовании  
органических кислот, снижении рН, создании анаэробных условий и 
конкуренцией за лактозу и проявляется в отношении большинства вредных 
бактерий. Ингибирующее действие органических кислот, по сравнению с 
таковым же для неорганических кислот связывают с более легким 
проникновением первых внутрь бактериальной клетки, что вызывает 
необратимые изменения цитоплазмы. Различные микроорганизмы по-разному 
реагируют на кислотность среды обитания. Например, при рН ниже 5.0 
молочная кислота хорошо ингибирует рост многих бактерий, в том числе 
спорообразующих Clostridium, хуже подавляет развитие микроскопических 
грибов и дрожжей [21]. 

Диацетил – метаболит ароматобразующих культур (Lactococcus lactis 
subsp. diacetilactis, лейконостоков, болгарской палочки).  Максимальная 
активность диацетила наблюдается при слабокислом значении рН. Он активен, 
в основном, против грамотрицательных бактерий, принадлежащих к родам 
Salmonella, Yersinia, Escherichia и Aeromonas, а также грамположительных, 
относящихся к роду Bacillus. 

Lactobacillus acidophilus (ацидофильная палочка). – представитель 
термофильных лактобацилл нормальной микробиоты человека, сравнительно 
реже применяемый в сыроделии, например, по сравнению со швейцарской 
палочкой Lactobacillus helveticus.  Однако, Lactobacillus acidophilus образует 
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максимальное количество перекиси водорода по сравнению с другими 
лактобациллами (до 70 мг/л) и сравнительно лучше подавляет стафилококки и 
Pseudomonas [21], относящиеся к психротрофам. Температура 50-57 °С для 
производства крупных сыров с высокой температурой второго нагревания 
немного выше максимальной границы оптимального роста термофильных 
лактобацилл, поэтому они быстро восстанавливают активность во время 
прессования сыров. 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (болгарская палочка, или L. 
bulgaricus) часто обладает высокой фунгицидной активностью, один из 
механизмов которой – бактериоцин булгарин. 

 Бифидобактерии являются представителями нормальной микрофлоры 
кишечника человека и животных; обладают высокой антагонистической 
активностью по отношению к патогенным и условно-патогенным 
микроорганизмам [13], в основном за счёт неспецифического метаболического 
эффекта.    

Продукты с ацидофильной палочкой, а также с болгарской палочкой и 
бифидобактериями традиционно относили к лечебно-профилактическим, т.к. 
эти культуры часто используют в пробиотических продуктах, поэтому вопрос 
использования этих культур в производстве сыров будет рассмотрен в главе 5. 

 
14.5. Пробиотические культуры в заквасках для сыров 
Пробиотические закваски должны включать культуры, которые 

характеризуются пробиотической активностью. При производстве молочной 
продукции в качестве пробиотической заквасочной микрофлоры используются 
преимущественно бифидобактерии (микроорганизмы семейства 
Actinomycetaceae, рода Bifidobacterium) [22]. Для целого ряда лактобацилл и 
пропионовокислых как действенных пробиотиков уровень доказательности 
медицины  по Международная системе составляет А или В [23], однако к 
продуктам питания не может применяться общие требования к качеству 
пробиотиков и методам их испытаний, как в фармокопее. Это приводит к 
ошибочным взглядам об отсутствии пользы или даже вреде молочных 
продуктов, получаемых с помощью ферментации пробиотическими культурами 
[24]. Так «раздутые» в прессе результаты исследований, проведенные медиками 
в Аргентине, на основании которых сделан вывод о неэффективности 
молочных продуктов [24] учитывали только уровень повышения клеточного и 
гуморального иммунитета по уровню антител (иммуноглобулина и 
изоаглутинина) от продукта у специально отобранной группы детей с исходно 
высоким иммунным статусом – детей из многодетных семей и только по 
отношению только к пневмококкам. При этом не правильно подобраны 
пробиотические  микроорганизмы: у детей основу нормофлоры составляют 
Bifidobacterium, а не исследованные культуры, в результате чего в ряде случаев 
могла сложиться биосовместимость по типу «пробиотик против хозяина». 

Поскольку основной обмен и антагонистическая активность 
пробиотических культур может иметь эффект как на технологическом уровне 
(при производстве продукта), так и на нутриционном уровне (при воздействии 
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продукта на организм, будучи съеденным) имеет смысл рассмотреть 
параллельную динамику эффектов: как молочнокислые микроорганизмы, 
являющиеся ведущей силой технологического процесса в сыроделии, могут 
влиять на здоровье потребителя. 

Предложено рассматривать теоретически возможный эффект 
параллельного действия (пробиотический потенциал) заквасочных 
микроорганизмов с технологической и нутрициологической точек зрения, 
включающих следующие уровни (рис. 1). Все кисломолочные продукты, в той 
или иной степени содержат культуры или их метаболиты, обладающие в той 
или иной степени пробиотическим потенциалом. Другое дело, что не все 
молочнокислые продукты работают одинаково эффективно на всех уровнях, и 
для заквасочных культур на кислотообразующие, ароматобразующие свойства 
имеют первоочерёдное значение. 

Однако, уже на следующем уровне: антагонистической активности 
антибиотическая способность заквасочных микроорганизмов к подавлению 
нежелательной микрофлоры как при производстве сыра, так и «in vivo» - в 
организме человека имеет совпадающие механизмы, поэтому может и иметь 
совпадающие критерии при отборе штаммов для защитных и пробиотических 
заквасок.  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУТРИЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
1. Биотрансформации компонентов сырья 1. Пищевой и пищеварительной ценности, 

метаболической активности 
2. Антагонистической активности  к  технически-вредной, патогенной и условно-патогенной микрофлоре 

 3.  Клеточного и гуморального иммунитета 
 4. Нутригеномики 
                               ↓                                         ↓ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКТА (сыра) ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВОЙ 

НОРМОБИОТЫ ИШЕЧНИКА 
 

Рис.1.  Уровни пробиотического потенциала заквасок для 
ферментированных молочных продуктов, включая сыры [24] 

 
Хотя при созревании сыра, а также при прохождении ЖКТ потенциально 

пробиотические микроорганизмы погибают, в ряде работ [25-27] показано, что 
лактобациллы и пропионовокислые микроорганизмы обладают не только 
широким спектром антагонистического действия будучи в вегетативном 
состоянии, при отмирании клеток образуются метаболиты широкого спектра 
антимикробного действия, оказывающие пробиотическое действие, 
аналогичное действию живых культур. 

В наших исследованиях при определении спектра антимикробного 
действия  лактобацилл, выделение антимикробных веществ из  культуральной 
жидкости  проводили со смесью ацетона, уксусной кислоты и воды (1: 4: 5).  

Спектр  антимикробного действия  определяли микробиологическим 
методом диффузии в агровую среду. засеянную тест-культурами  и  оценивали 
в соответствии с зоной ингибирования их роста в мм [27]. Использовали 
суточные культуры  разных  групп микроорганизмов: грамположительные 
бактерии- Bacillus coagulans 429, Micrococcus flavus NCTC 8340, Staphylococcus 
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aureus 52, шесть штаммов грамотрицательных бактерий Escherichia coli 113/3, 
Proteus vulgaris 28, Pseudomonas aeruginosa 205, Salmonella gallinarum и три 
штамма микроскопических грибов Aspergillus niger INA 00760 , Penicillium 
chryzogenum 205, дрожжевые Candida albicans INA 00763. 

Испытуемые культуры M. flavus, S. aureus, P. vulgaris, S. gallinarum 
культивировали при 37 ° C, P. aeruginosa и микромицеты культивировали при 
28 ° C, E. coli культивировали при 42 ° C, а  B . coagulans культивировали при 
55 ° C. Бактерии культивировали на МПА, а микромицеты на среде Сабуро. 

В качестве стандарта для определения уровня антимикробной активности 
на грамположительные бактерии был использован коммерческий препарат 
низина с активностью 1 × 106 МЕ / г (Nisaplin,(Aplin & Barrett, Ltd, 
Великобритания), на  грамотрицательные бактерии  - хлорамфеникол (HiMedia 
Laboratories Limited, Мумбаи);  для микромицетов  - коммерческий препарат 
нистатин (Sigma) с активностью 4670 единиц / мг. 

Показано, что факторы, способствующие активному накоплению 
биомассы клеток лактобацилл, в основном усиливают их антибиотичскую 
активность.  Однако антибиотическая активность у некоторых штаммов 
лактобацилл была больше в экстрактах, чем в культуральной жидкости, на 
основании чего можно предположить, что антибактериальный метаболит 
связан с клеточной стенкой продуцента  [25]. 

В последнее десятилетие, мнение медиков о эффективности «живых» 
пробиотиков изменились, во многих случаях метаболиты пробиотиков лучше 
восстанавливают естественную микробиоту, поддерживая развитие в ЖКТ, в 
том числе, некультивируемых полезных культур. В связи с этим считается 
важным менять менталитет производителей и потребителей по отношению к 
функциональным продуктам питания с пробиотическим эффектом. Известны 
способы производства сыров с использованием пробиотических заквасок: сыра 
«Станиславский», «Ацидофилиновый», «Бифилиновый» c Lactobacillus 
acidophilus или Bifidobacterium bifidum и др.  

На уровне клеточного и гуморального иммунитета было показано, в 
частности, что  L. brevis улучшает иммунную функцию человека. 
Пробиотические культуры L. brevis усиливают активность естественных 
киллерных клеток у пожилых людей (исследование возрастных 
иммунологических изменений) [28].  

Входящая в состав заквасок для сыров, в основном с высокой 
температурой второго нагревания, Propionibacterium freudenreichii subsp. 
shermanii – одина из наиболее значимых пробиотических культур 
пропионовокислых бактерий, обитающих в кишечнике человека. Классические 
пропионовокислые бактерии обладают уникальными иммуномодулирующими 
и антимутагенными свойствами, они способны к снижению геннотоксического 
действия ряда химических соединений и УФ-лучей [6].   

Нутригеномика, как вектор направления науки о здоровом питании, 
изучающий, как пища влияет на экспрессию генов, призвана на основе 
индивидуальной генетической предрасположенности давать точные 
рекомендации по выбору продуктов, в том числе сыров, а также рекомендации 
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производителям по выбору заквасочных культур, молекулярные механизмы 
которых положительно влияют на здоровье групп потребителей. 

В связи с тем, что порядка 90% всех заквасок поставляются из-за рубежа, 
необходимо ещё раз подчеркнуть необходимость укрепления отечественных 
биофабрик [29].  

 
Вывод 
В представленной работе систематизированы различные данные 

составляющие актуальность практического развития науки о заквасочных 
культурах для сыроделия на технологическом и нутриционном уровнях. 
Значительное доминирование на отечественном рынке импортных заквасок – 
резерв отечественного производства бактериальных препаратов для сыроделия. 
Однако и зарубежная наука, и практика применения заквасочных культур для 
сыроделия, в свете нутригеномики, пробиотических, защитных, стартовых и 
созревательных культур имеют огромный потенциал развития. 
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