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О журнале 
 
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 

отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  

Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 

науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех 

тех, кто любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы 
всей общественности.  

Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам 

научных публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны 
представлять собой изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в 
контекст отечественных и зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно 
ориентироваться в существующем библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно 
применять общепринятую методологию постановки и решения научных задач.  

2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю 
речи. Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и 
социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной 
отклонения присланного материала (в том числе – на этапе регистрации). 

3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 

4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены 
и на английском языке. 

5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи 
работы, ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный 
аналитический текст и должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости 
обращения к статье. Аннотация на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  

6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL 
(https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 

7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются 
на экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса 
www.sworld.education.  

8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 

случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно 
выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов 
чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 

Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической 
точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими 
явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, 
читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и 
участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 

Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  

Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной 
удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при 
соблюдении максимальной открытости и публичности. 
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MODIFICATION OF MATHEMATICAL CURVES FOR LOCAL 
INFLUENCE ON THEIR FORM 

МОДИФІКАЦІЯ ДЕЯКИХ МАТЕМАТИЧНИХ КРИВИХ ДЛЯ ГНУЧКОГО ВПЛИВУ 
НА ЇХ ФОРМУ  

Bidnichenko O.G. / Бідніченко О.Г. 
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц. 

ORCID: 0000-0002-0548-3481 
Belozyorova O.M. / Бєлозьорова О.М. 

Admiral Makarov National University of shipbuilding, Mykolayiv, Heroiv Ukraine av. 9, 54025 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  

Миколаїв, пр. Героїв України 9, 54025 
 

Анотація. Викладено способи модифікації кривої Безьє та параметричної кубічної 
кривої для можливості точного локального впливу на форму кривої,, що моделюється. Криву 
Безьє запропоновано модифікувати шляхом введення вагових коефіцієнтів вершин 
характеристичної ламаної. В статті розроблено математичну модель для побудови 
параметричних кубічних кривих з двома степенями свободи. Для цього реалізовано алгоритм 
визначення степенів свободи кривої α  і β  , подано аналіз впливу їх значень на форму 
параметричних кривих. 

Ключові слова: модифікація, крива Безьє, ваговий коефіцієнт, характеристична 
ламана, параметрична кубічна крива, степені свободи, математична модель 

Вступ. 
Геометричне моделювання складних форм сучасних технічних об’єктів у 

даний час є практично єдиним способом, який дозволяє поліпшити форму ліній 
та поверхонь, за рахунок використання при моделюванні математичних кривих 
ліній і поверхонь, які здатні змоделювати необхідний об’єкт враховуючи 
жорсткі технічні вимоги до нього. Однак інколи для покращення створеного 
профілю виникає потреба у локальному впливі для коригування форми 
змодельованої кривої, яке можна отримати модифікацією математичних 
кривих, що використовуються при геометричному моделюванні об’єкта. 
Розглянемо такий підхід на прикладі профілювання елементів проточних 
частин відцентрових компресорів. В залежності від функціональних і 
геометричних особливостей окремого елемента його моделювання повинно 
забезпечити без ударний вхід потоку до робочого колеса, плавну без 
турбулентну течію робочої речовини, формування безвідривного потоку, 
необхідні геометричні параметри горла поверхні тощо. Тому уявляє інтерес 
розглянути деякі методи модифікації математичних кривих, які дозволять 
покращити їх форму за рахунок локального впливу. 

Основний текст.  
При профілюванні меридіональних обводів робочих коліс відцентрових 

компресорів в роботі [1] використано метод Безьє, який дає змогу коригувати 
форму кривої шляхом зміни положення вершин характеристичної ламаної. Але 
в деяких випадках виникає потреба у додаткових локальних можливостях щодо 
впливу на характер проходження кривої. Варіант підвищення степені кривої 
Безьє є неможливим у зв’язку з відсутністю інформації для введення більшої 
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кількості вершин ламаної лінії. Тому з метою забезпечення додаткових 
можливостей локального впливу на форму результуючої кривої автором 
пропонується ввести в рівняння кривої Безьє вагові коефіцієнти вершин 
характеристичної ламаної. Тоді рівняння кривої Безьє буде мати вигляд:  

( ) ( )∑
=

Φ⋅⋅=
n

k
nkkk tPtPB

0
,, ω  ,    10 ≤≤ t ,               (1) 

де ωk – ваговий коефіцієнт k-ої вершини; kP  – функція компонент векторів 
вершин ламаної; Фk,n – багаточлен Бернштейна; n – кількість вершин ламаної; 
t – параметр. 

Ортогональні координати кривої при цьому визначаються параметричними 
співвідношеннями: ( ) ( )txtx

n

k
nkkk∑

=
Φ=

0
,ω ;  ( ) ( )tyty

n

k
nkkk∑

=
Φ=

0
,ω ;                                  (2) 

де n – степінь апроксимуючого полінома, xk, yk, – координати вершин 
характеристичної ламаної. 

При необхідності додаткового впливу на характер проходження 
результуючої кривої коефіцієнти ⱷk повинні описувати функцію, що 
задовольняє таким умовам. При значенні параметра t=0 крива повинна пройти 
через першу точку меридіонального обводу та мати кут нахилу дотичної, який 
визначається конструктивним кутом Ψ1. Тоді при t1=0 значення ⱷ1=1, а похідна 
dⱷ/dt=0. Подібні вирази будуть і для кінцевої 5-ої точки, в якій t5=1, ⱷ5=1 та 
dⱷ/dt=0. У проміжних точках 2, 3 та 4 функція ω приймає такі значення: при 
t2=1/4 коефіцієнт ω= ω2; при t3=2/4 – ω= ω3 та при t4=3/4 – ω= ω4. Можливі 
варіанти графіків функції ω= ω(t) показано на рис. 1. Значення коефіцієнтів ω2, 
ω3 та ω4 задаються з початковими даними та корегуються у процесі 
геометричного моделювання проточної частини компресора. Інформації 

відносно функціональної залежності 
достатньо, щоб отримати її у вигляді 
поліному 6-го степеня: 
ω = At6+Bt5+Ct4+Dt3+Et2+Ft+G. Невідомі 
коефіцієнти полінома A, B, C і т. д. 
визначаються виходячи із прийнятих 
умов побудови кривої. Так, при t=0 
функція ω=ⱷ1=1, похідна dⱷ/dt=0, тому 
G=1, а F=0. Такі ж самі граничні умови в 
кінцевій точці, де t=1, дозволять отримати 
два рівняння: A+B+C+D+E=0;  
6A+5B+4C+3D+2E=0. Решта рівнянь 
отримаємо використовуючи значення 

параметра t у вузлових точках та введеними ваговими коефіцієнтами ω2, ω3 
та ω4: 12

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2 −=++++ ωEtDtCtBtAt ; 13

2
3

3
3

4
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рівнянь знайдемо значення коефіцієнтів полінома, який додатково впливає на 
форму кривої Безьє. Викладений підхід до модифікації кривої Безьє впливає 
унімодально на її форму, оскільки функція ⱷ в рівному степеню впливає на 
декартові координати точки. При необхідності можна модифікувати метод Безьє 
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Рис.1. Можливі варіанти 
графіків функції ω= ω(t) 
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так, щоб по-різному впливати на координати x та y результуючої кривої.  
Розглянемо приклад модифікації параметричної кубічної кривої, яка 

використовується для геометричного моделювання скелетної лінії профілю 
компресорної лопатки [2]. Параметричне представлення кривих дозволяє 
уникнути ускладнень, які виникають при описі замкнутих та багатозначних 
функцій. В якості граничних умов при задаванні параметричних кривих 
використовуються дотичні вектори, а не тангенси кутів нахилу, які 
використовуються у відомих розповсюджених методах, та можуть бути 
нескінченими. Параметрична кубічна крива є така крива, у якої координати x та 
y уявляють собою многочлени третього степеня відносно деякого параметру t.  

10
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210
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tatataatx      (3) 

Існують різні підходи до визначення коефіцієнтів ia , ib  ( 3,0=i ). У роботі 
[3] ці коефіцієнти розглядаються як лінійні функції параметру t. Це приводить 
до параметричних кубічних кривих з однією степеню свободи α, однак у деяких 
практичних випадках такого впливу на форму кривої буває недостатньо. 
Припустимо, що необхідно побудувати криву, яка є дотичною до векторів 0V



, 

1V


 та проходить через деяку точку A, в якій задано кут нахилу дотичної γА 

(рис.2). При цих умовах параметрична кубічна крива повинна мати дві степені 
свободи, що обумовлює введення в рівняння додаткового параметру β. Крива 
починается в точці 0P  с координатами 0x , 0y ,(t=0) та закінчується в точці 1P  з 
координатами 1x , 1y ,(t=1). Дотична до кривої при t=0 визначається вектором 
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= , а при t=1 – вектором 
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= . Похідні в цих точках 
пропорційні одиничним 
дотичним векторам на кінцях 

кривої: 
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 , де 

α  та β  – параметри, які можуть 
бути задані з початковими 
даними, або знайдені в процесі 
рішення конкретної задачі 
моделювання. 

Використання рівнянь (3) та вказаних граничних умов дозволяє отримати 
рівняння параметричної кубічної кривої з двома степенями свободи: 
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Рис. 2. Графічні умови побудови кривої  
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Змінюючи значення параметрів α  та β  можливо отримати параметричну 
кубічну криву, що задовольняє тим чи іншим умовам моделювання. На рис. 3 
приведені данні, що відображають вплив параметрів α  та β  на форму 

параметричної кривої (цифри 
на рисунку позначають 
значення параметру, що 
змінюється). При 0=α  та 0=β  
крива вироджується у пряму 
лінію, що може бути показано і 
математично. Для 0〈α  та 0〈β  
отримаємо родину кривих, що 
розташовані нижче цієї прямої, 
а для 0〉α та 0〉β  параметричні 
криві розташовуються вище 
вказаної прямої. 

На рис. 4 показано 
особливості змінення 
параметричної кривої для α =3 

при варіюванні β  від -2 до 8, рис. 5 демонструє варіанти параметричних кривих 
для α =3 при варіюванні β  від -2 до 8. При збільшенні значень параметрів α  та 
β  родини кривих все більш витягуються та при визначених їх значеннях 
функція має точки перегину, а далі – точки повернення. Зі збільшенням 
параметрів α та β  значення функції збільшуються при тих же самих 
початкових даних. 

Для визначення параметрів α  та β  необхідно задати координати точки А 
та кут нахилу дотичної γ . Позначимо через At  значення параметру t , яке 
задовольняє декартовим координатам точки ),( AA yxA . Записавши рівняння 
параметричної кубічної кривої (4) і (5) та тангенсу кута нахилу дотичної в точці 
А, розв’язавши чисельно отриману систему рівнянь в першому наближенні 

 

y 

M 

x 

0 
1 

3 

4 
6 
7 

8 

-1 -2 

-3 

2 

0 
20 80 

20 

-20 

40 

60 

80 

100 

40 100 120 140 

Рис. 3. Вплив параметрів  α і β на форму 
параметричної кривої: α = β 
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получимо вираз для визначення t А: 
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Вирази для розрахунку параметрів α  і β  мають вигляд: 
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Визначивши параметри α  і β  першого наближення, за виразом (6) 
уточнюють значення At . Ітераційний процес продовжується до отримання 
величини At  с заданою точністю.  

Висновки та перспективи. Викладено підхід до модифікації кривої Безьє 
шляхом введення вагових коефіцієнтів вершин характеристичної ламаної для 
локального впливу на форму кривої, що моделюється. Показано варіанти 
функціональних залежностей вагових коефіцієнтів. Розроблено математичну 
модель для побудови параметричних кубічних кривих з двома степенями 
свободи, які дають можливість точного локального впливу на форму кривої. 
Для цього реалізовано алгоритм визначення степенів свободи кривої α  і β  , які 
впливають на форму кривої, що моделюється. Проаналізовано вплив степенів 
свободи на форму параметричних кривих. Розроблені алгоритми формування 
кривих можуть використовуватися для створення методик геометричного 
моделювання кривих або поверхонь, які задовольняють вибраним початковим 
даним, наприклад, для побудови скелетних ліній профілів компресорних 
лопаток або моделювання спинки профілю турбінної лопатки.  
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Abstract. During geometric modeling of complex aerodynamic objects, in particular, the 

elements of the flowing parts of centrifugal compressors, sometimes it becomes necessary to have 
an additional local influence on the shape of the curve in order to obtain a profile completely 
satisfying the aerodynamic conditions and geometric parameters of the design. The authors propose 
ways of modifying the Bezier curve and the parametric cubic curve for the possibility of an exact 
local effect on the shape of the simulated curve. The Bezier curve is modified by introducing the 
weight coefficients of the vertices on the characteristic polyline. The variants of the graphs of the 
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functional dependence of the weight coefficients are shown. An equation for the weight coefficients 
in the form of a polynomial of degree 6, whose coefficients are determined using the boundary 
conditions and the values of the parameters at the node points, is obtained. The paper presents a 
mathematical model for constructing a parametric cubic curve with two degrees of freedom, an 
algorithm for determining the degrees of freedom is implemented. The influence of the values of the 
degrees of freedom on the shape of the parametric cubic curves is analyzed. 

Key words: modification, Bezier curve, weight coefficient, characteristic broken line, 
parametric cubic curve, degree of freedom, mathematical model 
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Аннотация. Существующие торцовые фрезы с пятигранными пластинами обладают 

рядом недостатков, например, малым количество режущих ножей, что ведет к снижению 
производительности фрезерования. Также у данных фрез отсутствует возможность 
регулировки положения режущих кромок. Предлагаемые конструкции торцовых фрез 
позволяют в некоторой степени решить указанные проблемы. При этом для осуществления 
регулировки и закрепления режущих вставок используются винты с конической рабочей 
частью. Указанные фрезы позволяют минимизировать торцовое биение режущих 
элементов, а также повысить жесткость и надежность инструмента. 

Ключевые слова: торцовая фреза, пятигранная режущая пластина, конические 
винты, цилиндрическая режущая вставка, регулируемый, жесткость, моделирование. 

Обработка плоских поверхностей заготовок торцовыми фрезами позволяет 
обеспечивать высокие показатели производительности и качества. Поэтому 
дальнейшее совершенствование конструкций фрез является достаточно 
актуальным. В частности, повышение эффективности торцового фрезерования 
инструментом, содержащим режущие вставки с пятигранными пластинами, 
может идти путем модернизации узлов крепления режущих вставок. 

Применение сборных конструкций фрез с механическим креплением 
сменных многогранных пластин в настоящее время является 
предпочтительным при выборе типа фрезы. Существующие стандарты 
определяют основные параметры указанных торцовых фрез [1]. 

Фрезы с пятигранными сменными пластинами обладают рядом 
положительных качеств. Например, геометрия пластин обеспечивают «мягкое» 
врезание в обрабатываемый металл, имеется большое количество сменных 
граней (по сравнению с трех- и четырехгранными пластинами). 

Выпускавшиеся фрезы с пятигранными твердосплавными пластинами 
(ГОСТ 22085-76, ГОСТ 26595-85) имеют и недостатки, например, малое 
количество режущих ножей (вставок), что ведет к снижению 
производительности фрезерования, а также невозможности осуществления 
точной настройки положения режущей кромки, что важно для чистового 
фрезерования. Не всегда обеспечивается и надежность крепления режущих 
элементов, особенно при работе с вибрациями и «на удар». 
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Для повышения надежности крепления режущих ножей в корпусе 
инструмента стремятся обеспечить совпадение направления действия силы 
зажима режущего ножа с направлением действия главной составляющей силы 
резания Pz. Так, режущие ножи, содержащие державку, обычно закрепляют в 
данном направлении клиньями или торцами винтов [2, с.37]. 

На сегодняшний день разработано большое количество конструкций 
торцовых фрез, содержащих цилиндрические режущие вставки. Указанные 
фрезы в качестве режущих элементов могут иметь пластины разной формы, в 
том числе и пятигранные [3]. 

Для крепления режущих вставок и осуществления возможности 
регулирования величины их «осевого вылета» относительно корпуса 
инструмента используют винты с конической рабочей частью [4]. Настроечные 
перемещения вдоль отверстия корпуса фрезы и закрепление примененной здесь 
цилиндрической режущей вставки производят путем поочередного вхождения 
конических участков двух винтов в соответствующие радиальные отверстия 
режущей вставки (рис. 1). Оси указанных радиальных отверстий вставки 
выполнены со смещением в противоположных направлениях относительно 
осей соответствующих им винтов с коническими контактирующими 
поверхностями [5]. 

 
Рис. 1. Регулируемая торцовая фреза, содержащая режущие вставки с 

пятигранными пластинами 
 
Предложена также другая конструкция регулируемой торцовой фрезы, 

позволяющая повысить жесткость и надежность инструмента. 
Торцовая фреза содержит корпус 1, в цилиндрических отверстиях 2 

которого установлены режущие вставки 3 (рис. 2, 3). Режущая вставка 3 
закреплена по направляющей лыске 4 винтом 5 с плоской торцовой 
контактирующей поверхностью. Винты 5 расположены в резьбовых отверстиях 
корпуса 1. Лыска 6 расположена со стороны передней поверхности 7 режущей 
части режущей вставки 3, плоскость лыски 6 выполнена перпендикулярной 
плоскости направляющей лыски 4. Лыска 6 предназначена для контакта с 
коническими поверхностями двух дополнительных винтов 8. Оси двух 
дополнительных винтов 8 размещены в плоскости, наклоненной относительно 
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Рис. 2. Торцовая фреза с пятигранными режущими пластинами и узел 

крепления режущей вставки 
 

 
Рис. 3. Разрез торцовой фрезы 

 
плоскости лыски 6 на угол α, равный углу образующей конической 
поверхности дополнительных винтов [6]. 

При сборке торцовой фрезы режущую вставку 3 устанавливают наружной 
цилиндрической поверхностью в отверстие 2 корпуса 1. Закрепление режущей 
вставки 3 в корпусе 1 осуществляют с помощью винта 5 с плоской торцовой 
контактирующей поверхностью и двух дополнительных винтов 8 с 
коническими контактирующими поверхностями. Винты 8 закрепляют режущую 
вставку 3 со стороны передней поверхности 7 режущей части режущей вставки 
3 в направлении действия главной составляющей силы резания Pz, 
возникающей при фрезеровании. 
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Рис. 4. Моделирование в «Solidworks» деформаций торцовой фрезы и 
режущей вставки 

 
 Проведенное моделирование деформаций, напряжений и перемещений 
торцовой фрезы и режущей вставки в «Solidworks» показало наличие высокой 
жесткости рассматриваемой конструкции: максимальные деформации от 
расчетных сил резания не превышают допустимых значений (рис. 4). 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены вопросы, связанные с 
применением в торцовых фрезах конических винтов для закрепления режущих 
вставок с пятигранными пластинами. Указанные фрезы по сравнению с 
существующими позволяют минимизировать торцовое биение режущих 
элементов, а также повысить надежность и жесткость всего инструмента в 
целом. 
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Abstract. Existing face milling cutters with pentagonal cutting plates have a number of 

disadvantages, for example, a small number of cutting knives, which leads to a decrease in milling 
process. Also, these face milling cutters do not have the ability to adjust the position of the cutting 
edges. The proposed designs of the face milling cutters allow to solve these problems. At the same 
time, screws with a conical working part are used for adjusting and fixing the cutting inserts.  

For example, the adjustment and fixing of the cylindrical cutting insert is effected by 
alternately inserting the conical portions of the two screws into the corresponding radial holes of 
the cutting insert. 

When assembling another face milling cutter, the cutting insert is installed with an outer 
cylindrical surface in the housing hole. Fixing of the cutting insert in the body is carried out with a 
screw with a flat face contacting surface and with two additional screws with conical contacting 
surfaces. 

Modeling in «Solidworks» of deformations of the face milling cutter and cutting insert was 
also carried out. 

These face milling cutters allow to minimize the end error of the cutting elements, as well as 
to increase rigidity and reliability of the tool. 

Key words: face milling cutter, pentagonal cutting plate, conical screws, cylindrical cutting 
insert, adjustable, stiffness, modeling. 
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Аннотация. Описана актуальность проблемы управления качеством поверхностного 

слоя при резании с опережающим пластическим деформированием. Представлены 
результаты исследований шероховатости поверхности при обработке резанием 
нержавеющих сталей с опережающим пластическим деформированием. Определена 
величина оптимального предварительного нагружения. Представлен характер изменения 
шероховатости.   

Ключевые слова: Опережающее пластическое деформирование, шероховатость 
поверхности, глубина наклепа. 

Вступление. 
Нержавеющую сталь используют во многих сферах деятельности человека, 

начиная от тяжелого машиностроения, заканчивая электроникой и точной 
механикой. Однако обработка резанием нержавеющих сталей класса 
характеризуется повышенной упрочняемостью и малой теплопроводностью 
обрабатываемого материала, а значит повышенной температурой в зоне 
резания, большей истирающей способностью, переменными силовыми и 
тепловыми нагрузками на рабочие поверхности инструмента. Эти факторы 
приводят к повышенному износу инструмента и весьма низкому качеству 
обработанной поверхности.  

 С точки зрения промышленного производства решение этой проблемы 
требует высокоэффективного, но при этом технологически простого метода. 
Таким методом может выступить резание с опережающим пластическим 
деформированием (ОПД), которое совмещает в себе два процесса – 
предварительное поверхностное пластическое деформирование и собственно 
резание. При этом к моменту начала воздействия режущего инструмента на 
материал срезаемого слоя часть работы, затрачиваемой на пластические 
деформации в процессе стружкообразования при обычном резании, уже 
предварительно выполняется обкатным устройством. В процессе обработки с 
ОПД режущим инструментом совершается не вся работа, а только ее часть. 
Следовательно, снижается влияние неблагоприятных факторов процесса 
стружкообразования, уменьшаются нагрузки на режущий инструмент. В 
результате повышается качество и производительность обработки [1, 2].  

В данной статье рассматривается один из аспектов влияния ОПД на 
процесс резания, а именно на изменение шероховатости обработанной 
поверхности. Экспериментальные исследования проводились на 
модернизированном токарно-винторезном станке модели 1М63 с 
бесступенчатым регулированием скорости вращения шпинделя. В качестве 
заготовки использовался прокат стали 12Х18Н10Т, режущий инструмент был 
представлен следующими марками твердосплавных неперетачиваемых 
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многогранных пластин: Т5К10, ВК6, ТТ7К12, ТН20. Измерение шероховатости 
производилось профилометром-профилографом АБРИС-ПМ7, подключенным 
к персональному компьютеру. 

Основной текст. 
Исследования проводились на получистовых и чистовых режимах 

обработки в широком диапазоне скоростей резания. Необходимая глубина 
наклепа опережающего пластического деформирования, создаваемая накатным 
приспособлением, выбиралась относительно глубины резания. Потребное 
усилие деформирования рассчитывалось по известной формуле Хейфеца [3]. 

Анализ экспериментальных данных показал, что шероховатость после 
резания с ОПД меньше, чем после традиционного резания. Причем на 
шероховатость обработанной поверхности оказывает влияние величина 
наклепа, создаваемого ОПД (рисунок 1).  

Оптимальное значение глубины наклепа можно определить по формуле:  
th оптнак 2≈ ,                                                    (1) 

где hнак.опт. – оптимальное значение глубины наклепа;  
      t – глубина резания. 

 
Далее с увеличением глубины наклепанного слоя от 2t темпы снижения 

шероховатости замедляются. Это позволяет сделать вывод, что глубина наклепа 
2t, создаваемого ОПД, является оптимальной с точки зрения поддержания 
баланса: наименьшая шероховатость – наименьшее необходимое и достаточное 
усилие опережающего деформирования. 

 
Рисунок 1 – Зависимость шероховатости поверхности от усилия 

предварительного нагружения при обработке стали 12Х18Н10Т твердым 
сплавом ВК6 (глубина резания 1мм, подача 0,128 мм/об): 1 – скорость 

резания 90 м/мин; 2 – скорость резания 120 м/мин; 3 – скорость резания 150 
м/мин; 4 – скорость резания 180 м/мин. 

 
Причиной уменьшения шероховатости может служить стабилизация 

процесса обработки при использовании ОПД. Как известно, зона контактного 
взаимодействия режущего инструмента, формирующихся стружки и 
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обработанной поверхности характеризуется протеканием процесса 
высокоскоростного пластического деформирования. Данный процесс 
описывается физическими величинами (степень, скорость и сопротивление 
деформации, температура и др.) непостоянными во времени. Например, 
обработка нержавеющих сталей аустенитного класса, к коим относится и  
использовавшаяся в опытах сталь 12Х18Н10Т, сопровождается цикличностью 
стружкообразования, проявляющейся при традиционно используемых 
режимах. Нестабильность процесса резания негативно сказывается на 
выходных параметрах обработки, в том числе шероховатости поверхности. 
Снижение пластичности обрабатываемого материала после ОПД благоприятно 
изменяет условия контактного взаимодействия, что  и приводит к получению 
меньшей шероховатости обработанной поверхности. 

С ростом скорости резания влияние ОПД на шероховатость обработанной 
поверхности в некоторой степени уменьшается (рисунок 1), что можно 
объяснить ростом температуры резания и возрастающим влиянием 
температурного разупрочнения, но, тем не менее, остается достаточно 
существенным. Так, в некоторых случаях применение метода позволяет не 
только значительно уменьшить шероховатость обработанной поверхности, но и 
сократить необходимое количество переходов для достижения необходимой 
величины. На сравнительной диаграмме шероховатости обработанной 
поверхности после традиционного резания и резания с ОПД (рисунок 2) видно, 
что в некоторых случаях величина среднего арифметического отклонения 
профиля Ra уменьшается до 8 раз.  

 
Рисунок 2 - Зависимость шероховатости поверхности от скорости 

резания при обработке стали 12Х18Н10Т твердым сплавом ТТ7К12 
(глубина резания 1мм, подача 0,128 мм/об): 1 – без нагружения; 2 – после 

предварительного нагружения с усилием 200кГ. 
 

Положительное воздействие ОПД на формирование микронеровностей 
также подтверждается профилограммами и опорными кривыми обработанных 
поверхностей (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Профиль поверхности после обработки стали 12Х18Н10Т 
твердым сплавом ТН20 (скорость резания 150 м/мин, глубина резания 1 

мм, подача 0,128 мм/об): 1 – без предварительного наружения; 2 – после 
предварительного нагружения. 

 
Заключение и выводы: 
1. Применение данного способа обработки позволяет существенно снизить 

шероховатость обработанной поверхности и улучшить ее микропрофиль. 
2. Зависимость шероховатости поверхности от усилия предварительного 

нагружения позволяет определить оптимальную величину нагрузки. 
3. При увеличении скорости эффект от применения данного способа 

обработки несколько снижается, оставаясь, однако, весьма существенным. 
4. В ряде случаев уменьшение шероховатости столь велико, что позволяет 

сократить число технологических переходов, тем самым повышается 
производительность обработки. 
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Annotation. The topicality of the problem of quality control of the surface layer during 
cutting with advanced plastic deformation is described. The results of investigations of the surface 
roughness during machining of stainless steels with advanced plastic deformation are presented. 
The value of the optimal preload is determined. The nature of the change in roughness is 
presented." 
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Аннотация. У роботі розглянуто безелектродні дослідження вихрових струмів в 

циліндрі із дисків в однорідному магнітному полі соленоїда, який є частиною коливального 
контуру в області частот 1,3 – 4,8 MHz. Виявлено існування двох типів поверхневих 
вихрових струмів в металевому диску, що дозволило розрахувати частотні залежності 
добротності коливального контуру в циліндрі із будь-яким числом дисків. Пояснено 
експериментальні лінійні частотні залежності додаткового опору коливального контуру і 
лінійне зменшення індуктивності соленоїда із ростом числа дисків в циліндрі. 

Ключевые слова: вихрові струми, добротність, індуктивність, безелектродні 
вимірювання, диски, циліндр, частотні залежності  

Вступ. 
Безелектродні дослідження питомих електрофізичних характеристик 

матеріалів відіграють важливу роль в сучасному світі, особливо в області 
діагностики та технологічного контролю і мають широке застосування в 
медицині, електротехніці, криміналістиці. Значний інтерес представляють 
дослідження взаємодії вихрових струмів в електропровідних об’єктах, які 
відбуваються за посередництвом змінних магнітних полів. В якості об’єкта 
дослідження в даній роботі були вибрані циліндри із металевих дисків які 
поміщались в середину соленоїда, який є частиною послідовного коливального 
контуру. Експериментально досліджувались частотні залежності добротності 
коливального контуру і індуктивності соленоїда при наявності і відсутності в 
його середині циліндра із різного числа дисків. 

Основний текст  
Вихрові струми I2 виникають в електропровідному середовищі, яке 

характеризується питомою електропровідністю σ2, при наявності змінного в 
часі електричного поля , згідно закону Ома в диференційній формі. Вихрове 
електричне поле виникає, згідно теорії Максвела, внаслідок зміни з часом 
магнітного поля, яке по своїй природі є завжди вихровим і характеризується 
індукцією магнітного потоку. Однорідне в просторі магнітне поле можна 
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створити в середині соленоїда, по виткам якого протікає струм. Тому для 
дослідження поведінки вихрових струмів в циліндрі із деякого числа металевих 
дисків був вибраний соленоїд коливального контуру, в середині якого 
розміщувався циліндр із дисків. Соленоїд становить частину послідовного 
коливального контуру експериментальної установки [1-2], в якій 
досліджувались частотні залежності добротності Q та індуктивності L1 при 
резонансі, який виникав при зміні частоти f високочастотного генератора та 
налаштуванні відповідної ємності C1 зразкового змінного конденсатора по 
методикам, описаним в роботах [3-4]. 

Взаємодія індукованих струмів дисків із змінним струмом соленоїда 
відбувається через магнітне поле завдяки явищу взаємоіндукції та самоіндукції 
струмів. В результаті,  взаємодія струмів I2 циліндра із струмом I1 соленоїда 
описується системою двох рівнянь: 
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Для напруги і струмів, які змінюються по гармонічному закону із частотою f 
систему (1) можна записати в комплексному вигляді: 
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де z1=R1 + jωL1, z2=R2 + jωL2 . 
Підставивши струм I2 із другого рівняння в перше отримаємо: 

CC RLjz += ω ,      (3) 
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Експериментально дослідженно залежності добротності коливального 
контуру від частоти для різного числа дисків (рис.1). Кружечками показано 
експериментальні дані, а суцільними кривими – теоретичні дані, розраховані в 
наближенні лінійної залежності додаткового опору R коливального контуру із 
дисками від частоти f. 

Отримано експериментальні залежності індуктивності соленоїда від числа 
дисків в циліндр (рис.2). Кружечками показано експериментальні дані, а 
суцільними прямими – теоретично оброблені дані, одержані із умови мінімуму 
середньо квадратичного відхилення. 
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Рис. 1. Залежність добротності Q коливального контуру від частоти f 

при наявності в середині котушки індуктивності металевого циліндру, що 
складається із 1, 4, 7 та 10 однакових дисків  

 

 
Рис. 2. Залежність індуктивності коливального контуру L від числа 

дисків металевого циліндру n, що знаходиться в середині котушки  
 
Використовуючи експериментальні значення Q і Lc можна по формулі (6) 

знайти Rc і згідно формули (5) побудувати частотні залежності додаткового 
опору Rd коливального контуру для різного числа дисків в циліндрі (рис.3). 
Кружечками показано експериментальні дані, а суцільними прямими – 
теоретично оброблені дані, одержані із умови мінімуму середньо 
квадратичного відхилення. 

Одержано лінійні залежності індуктивності Lc (рис.2) та лінійні частотні 
залежності додаткового опору Rd коливального контуру (рис.3) можна пояснити 
використовуючи наступні наближення:  

1. R2 >> ωL2 , тоді формули (4, 5) матимуть такий вигляд: 
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2. R2 = R20 (1 + βω) ≈ R20βω, тоді формули (7, 8) дістануть вигляд, який 
добре узгоджується з результатом експериментальних досліджень: 
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Рис. 3. Залежність додаткового опору від частоти для коливального 

контуру, в середині котушки індуктивності якого знаходиться металевий 
циліндр, складений із 1,4,7 та 10 дисків 

 
Отримано залежності додаткового опору коливального контуру від числа 

дисків в циліндрі для ряду резонансних частот (рис.4). Кружечками показано 
експериментальні дані, а суцільними прямими – теоретично оброблені дані, 
одержані із умови мінімуму середньо квадратичного відхилення. 

В лінійному наближенні залежності додаткового опору коливального 
контуру від числа n дисків мають вигляд: 

nRRR baд ⋅+= ,     (11) 
Можна окремо виділити два типи поверхневих вихрових струмів в 

металевому диску: 1. Ia – сума поверхневих вихрових струмів двох площин 
диску. 2. Ib – поверхневий вихровий стум бічної поверхні диску. Побудовано 
частотні залежності додаткових опорів коливального контуру для двох типів 
поверхневих вихрових струмів (рис.5). Кружечками показано експериментальні 
дані, а суцільними прямими – теоретично оброблені дані, одержані із умови 
мінімуму середньо квадратичного відхилення. 

При заміні одного диску двома однаковими металевими дисками вихрові 
струми в площинах дисків, що доторкаються між собою само ліквідовуються, 
оскільки дані поверхні стають внутрішніми, де вихрові струми відсутні в 
розглянутій області частот із-за прояву скін-ефекту в провідниках на високих 
частотах. Тому додатковий опір коливального контуру Ra викликаний 
поверхневими вихровими струмами двох площин циліндра із будь-яким числом 
дисків лишається незмінним. Додатковий опір Rb коливального контуру 
викликаний поверхневими вихровими струмами бічної поверхні циліндра 
прямо пропорційний числу дисків. Тому знаючи частотні залежності двох 
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компонентів додаткового опору коливального контуру з одним диском (рис. 5), 
можна розрахувати додатковий опір і добротність коливального контуру з 
циліндром із будь-яким числом дисків. 

 

 
Рис. 4. Залежність додаткового опору R коливального контуру від 

числа n металевих дисків в циліндрі, що знаходиться в середині котушки 
індуктивності для чотирьох фіксованих частот: f1=1.5 MHz, f2=2.0 MHz, 

f3=3.0 MHz і f4=4.0 MHz 

 
Рис. 5. Залежності додаткових опорів Ra і Rb від частоти f  для 

коливального контуру, викликані двома типами вихрових струмів в 
циліндрі із одного диску, які протікають відповідно у двох торцевих 

площинах та бічній поверхні циліндру.  
 
Заключення та висновки 
Було розглянуто причини лінійної частотної залежності додаткового опору 

коливального контуру для циліндра із металевими дисками. Експериментально 
показано і теоретично підтверджено, що із збільшенням числа дисків в циліндрі 
індуктивність соленоїда лінійно зменшується із збільшенням числа дисків і не 
залежить від частоти. Запропоновано метод розділення двох типів поверхневих 
вихрових струмів в металевому диску, що дозволило теоретично розрахувати 
частотні залежності добротності коливального контуру для циліндру із будь-
яким числом дисків в однорідному магнітному полі соленоїда. 
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Abstract. In this paper, electrodeless studies of eddy currents in a cylinder from disks in a 

homogeneous magnetic field of a solenoid are considered, which is part of the oscillatory circuit in 
the frequency range 1.3 - 4.8 MHz. The existence of two types of surface eddy currents in a metal 
disk was found, which allowed to calculate the frequency dependences of the Q-factor of the 
oscillatory circuit in a cylinder with any number of disks. The experimental linear frequency 
dependences of the additional resistance of the oscillatory circuit and the linear reduction of the 
solenoid inductance with increasing number of disks in the cylinder are explained. 

As a research object in this work, cylinders from metal disks were placed in the middle of the 
solenoid, which is part of a sequential oscillatory circuit. The frequency dependences of the Q-
factor of the oscillatory circuit and the inductance of the solenoid in the presence and absence of a 
cylinder in a different number of discs were experimentally investigated experimentally. 

The reasons of the linear frequency dependence of the additional resistance of the oscillatory 
circuit for a cylinder with metal discs are considered. Experimentally shown and theoretically 
proved that with increasing number of disks in a cylinder, the inductance of a solenoid decreases 
linearly with an increase in the number of disks and does not depend on the frequency. The method 
of separating two types of surface vortex currents in a metal disk is proposed, which allowed 
theoretically to calculate the frequency dependences of the quality factor of the oscillatory circuit 
for a cylinder with any number of disks in a homogeneous magnetic field of a solenoid. 

Key words: eddy currents, quality factor, inductance, electrodeless measurements, disks, 
cylinder, frequency dependence 
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Аннотация. В работе представлен алгоритм оценки тональности информационных 
сообщений по отношению к объектам, адаптирующийся под предметную область. 
Рассматриваются существующие методы определения эмоциональной оценки текстов. 
Разработанный метод использует словарь тональных слов, составляемый при анализе 
конкретной предметной области, на основе множества слов, эмоциональная окраска 
которых не зависит от контекста. 

Ключевые слова: обработка естественного языка, автоматический анализ 
тональности, лексикон оценочных слов. 

Вступление. 
В настоящее время задачи определения эмоциональной оценки текста и 

извлечения мнений пользователей являются одними из самых популярных в 
области обработки текста. Они нашли применение во многих сферах, например: 
анализ восприятия товаров и услуг, мониторинг блогов, политические 
исследования, киноиндустрия, бизнес, сбор мнений о компаниях и т.д. При 
этом некоторые слова могут принимать разную окраску в зависимости от 
предметной области. Так, в словосочетании «разбитая на модули программа» 
слово «разбитая» имеет положительную оценку, а в «разбитый асфальт» – 
негативную. В связи с этим интерес представляет тональный анализ, 
учитывающий предметную область. В исследовании не рассматриваются 
сообщения из блогов и форумов, так как из-за частых ошибок в тексте, 
употребления жаргонов и отличиях в синтаксических структурах предложений 
для их обработки необходимы другие подходы. Целью работы является 
определение эмоциональной окраски новостных сообщений с установлением 
объектов, подвергшихся оценке. 

Существует множество различных работ, посвященных тональному 
анализу. В статье [1] авторы предлагают использовать набор вручную 
написанных синтаксических правил, сверточные нейронные сети и их 
комбинацию. Происходит выделение фактов-мнений с подсчетом их оценки. 
Далее, каждая сущность связывается с фактом-мнением, и для нее считается 
оценка настроения. Составлялись дополнительные правила в зависимости от 
предметной области. В [2] применяется комбинация метода опорных векторов с 
адаптацией под тематику и двух нейронных сетей: сверточной и рекуррентной. 
Эти две работы показали наилучшие результаты на соревновании SentiRuEval-
2016 [3], проведенном на конференции «Диалог». Также есть подходы, 
основанные на словарях оценочной лексики. Например, в статье [4] приводится 
способ построения такого словаря с последующим применением для обучения 
в методе опорных векторов. Подход, описанный в [5], сопоставляет вручную 
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написанные шаблоны с деревом зависимостей предложения. Найденные 
поддеревья с помощью различных эвристик соединяются с объектом, который 
они описывают. Все методы показали достаточно хорошие результаты 
относительно других подходов, но еще не сравнимые с разметкой экспертов, 
что оставляет задачу открытой для исследования. 

Основной текст.  
Подход, предложенный в данной курсовой работе, основывается на 

выявлении синтаксических связей между словами, несущими оценочный 
характер, с как объектами, к которым относится эта оценка, так и другими 
тональными словами. Для этого необходимо уметь строить дерево 
зависимостей предложения, отражающее его синтаксическую структуру. 
Большинство инструментов для русского языка являются закрытыми 
коммерческими проектами, например, ЭТАП-3 и ABBYY Compreno, 
показавшие на конференции «Диалог» лучшие результаты [6]. Существует 
небольшое количество инструментов с открытым исходным кодом, 
позволяющих решить данную задачу, из них выделяются MaltParser [7], 
использующий обучение с учителем вместе с грамматикой зависимостей. Он 
выявляет связи непосредственно между словами: каждой вершине в 
полученном дереве отвечает ровно одно слово. Недостатком подхода, 
использующего машинное обучение, является необходимость обучающей 
выборки, но благодаря корпусу СинТагРус [8], входящему в национальный 
корпус русского языка (НКРЯ), такую выборку можно получить для 
исследовательских целей. MaltParser позволяет строить дерево зависимостей, не 
ограничиваясь одним набором частей речи и соответствующими граммемами, 
давая право выбрать любой инструмент морфологической разметки. В итоге в 
качестве инструмента синтаксического анализа текста был выбран MaltParser. 
Для его обучения было необходимо провести морфологический анализ и 
выделить нормальные формы слов. Эта информация представлена в корпусе, но 
так как реальный текст размечается инструментами, то и обучиться необходимо 
на тексте, размеченном ими. После обучения можно приступать к анализу 
тональности.  

Сначала текст разбивается на предложения с помощью инструмента NLTK 
[9]. Далее, предложения разбиваются на токены посредством Greeb [10]. 
Происходит обработка полученных токенов: если три токена стоят друг за 
другом в тексте, и вторым токеном является дефис, то они конкатенируются в 
один. После этого путем обработки MyStem [11] и pymorphy2 [12] все токены 
получают информацию о лемме и граммемах. Если в процессе работы MyStem 
токен был разбит на еще несколько токенов, то лемма конкатенируется, а часть 
речи берется из последнего токена, так как почти всегда изначальный токен 
является сложным словом. Далее, информация о каждом предложении 
преобразуется в CoNLL-X формат и подается на вход MaltParser для 
построения деревьев зависимостей.  

Основой разработанного алгоритма стала идея, предложенная в статье [13]. 
В полученных деревьях зависимостей ищутся связи между оценочными 
словами. В качестве таких слов рассматриваются только прилагательные и 
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причастия. В рамках одного предложения связь между ними можно описать 
следующим регулярным выражением: 

(PRE|NEG)*W((AND|BUT)?(PRE|NEG)*W)+, где 
PRE=ADV|APRO – слово, усиливающее оценку (очень, самый и т. д.),  
NEG=PART – отрицание (частица не), 
W=A|V,partcp – прилагательное или причастие, 
AND=CONJ – соединительный союз (и, также, тоже, ни),  
BUT=CONJ – противительный союз (а, но, зато, однако). 

По нему можно построить детерминированный конечный автомат (ДКА) для 
обхода дерева зависимостей. Так как для вершины отвечающей W выражения 
(PRE|NEG)* и (AND|BUT)? соответствуют двум путям с ней в качестве 
начальной вершины, то первую ветку можно опустить, исследовав ее только 
при определении вида связей. Это упрощение превращает отображение 
регулярного выражения на дерево из поддерева в простой путь. Итоговый 
автомат приведен на рисунке 1.  

 
Рис. 1. ДКА для выделения связей между словами с оценкой 

 
Для простоты анализа слова с приставкой «не» и без считаются 

одинаковыми (например, «хороший» и «нехороший»). Связи делятся на 
положительные и отрицательные. Первые ставятся между словами, связанными 
соединительными союзами, вторые – противительными. Также учитывается 
отрицание самого слова с помощью либо частицы, либо приставки «не». Для 
ясности следует рассмотреть пример построения связей на предложении 
«Фильм был хорошим, крайне интересным, но не очень понятным и 
затянутым.». Между словами «хорошим» и «интересным» связь 
положительная, но между «понятным» и «затянутым» – отрицательная, так как 
перед первым из них стоит отрицание. Союз «но» разделяет слова «хорошим» и 
«затянутым» отрицательной связью, но «хорошим» и «понятным» связаны 
положительно. Аналогично разбирается связь слова «интересным». Стоит 
отметить, что, хотя союз «а» и является противительным, его обработка 
идентична соединительным союзам, так как он имеет смысл только вместе с 
частицей «не». Каждому слову в соответствие ставится вершина, а ребро 
отвечает связи (как положительной, так и отрицательной). Таким образом, 
после обработки текста получается неориентированный граф, отражающий 
связи оценочных слов. 

Инициализация графа происходит с использованием словаря тональной 
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лексики. Среди всех имеющихся разработок выделяется проект LINIS Crowd 
SENT [14] – тональный словарь и коллекция текстов с тональной разметкой, в 
которой может принять участие любой человек через официальный сайт. 
Главным отличием проекта является не просто набор слов, а информация о 
множестве оценок, поставленных пользователями. Таким образом, можно 
выделить слова, тональность которых не меняется при смене контекста. 
Количество оценок одного типа для слова должно быть больше или равно 
некоторому порогу. 

Вес ребра рассчитывается как разность положительных и отрицательных 
связей. Расстояние до множества считается как сумма всех ребер, связывающих 
вершину и вершины из множества. При первом обходе графа строится 
множество вершин, соединенных с уже оцененными на этапе инициализации. 
Выбор очередной вершины для оценки выглядит следующим образом: 

1. Сначала из построенного множества рассматриваются вершины, 
соединенные и с набором положительных слов, и с набором отрицательных. 
Это сделано для того, чтобы один набор не мог расширяться вплоть до границы 
другого. Если таких вершин нет, то выбор осуществляется среди оставшихся. 

2.  Среди множества выбранных на предыдущем шаге вершин, берется 
имеющая большую разность расстояний до положительного и отрицательного 
множеств. 

3.  Если на предыдущем этапе под критерий попадает несколько вершин, 
то из них выбирается та, чье добавление принесет максимальное изменение 
расстояний для соединенных с ней вершин. 

4.  Если снова сразу несколько вершин удовлетворяет условию, то 
выбирается первая вершина. 

Выбранной вершине присваивается позитивная оценка, если ее вес 
неотрицательный, иначе – негативная. Все смежные неоцененные вершины 
добавляются в обрабатываемое множество. Процесс продолжается до тех пор, 
пока есть необработанные вершины, соединенные хотя бы с одним из 
множеств.  

Далее, вершины графа отображаются на исходный текст и связываются с 
оцениваемыми объектами. Под объектом в данной работе рассматривается 
именованная сущность. Для извлечения сущностей был использован 
инструмент FreeLing [15]. Затем применяется алгоритм, схожий с подходами, 
описанными в [1, 5]. Сначала по каждому найденному тональному слову (ТС) 
определяется тональный участок (ТУ) – поддерево в дереве зависимостей 
предложения, корнем которого является тональное слово, а вершины не 
принадлежат другим тональным участкам. Именованная сущность связывается 
с участком, если длина пути до него в дереве меньше некоторой константы. 
Полученный путь вместе с тональным участком определяется как тональный 
факт (ТФ), который переносится на исходный текст и является конечным 
результатом. 

Для проверки работы алгоритма были взяты следующие предметные 
области (ПО): 

1. Новости спорта (http://www.championat.com). 
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2. Рецензии на фильмы (http://cinemaholics.ru). 
3. Новости России (http://lenta.ru). 

Информация о собранных текстах представлена в таблицах 1 и 2. Из частей 
речи были выбраны только важные для анализа. Видно, что имена 
существительные и глаголы являются основой новостных сообщений. Это 
объясняется тем, что последние являются повествовательными текстами. 
Рецензии имеют более выраженную эмоциональную составляющую, что 
подтверждает статистика для прилагательных и наречий. 

 
Таблица 1. Статистика по текстам 

ПО Кол-во новостей Кол-во предложений, 
всего / в среднем 

Кол-во слов,  
всего / в среднем 

Спорт        150  1337 / 9                                                                                                                         17441 / 116                                                          
Кино       49  1006 / 21                                                                                                                          23626 / 482                                                                                                            
Новости      91  1080 / 12                                                                                                                  17945 / 197      

 
Таблица 2. Статистика по частям речи (процент от всех слов) 

ПО Гл. Сущ. Прил. Наречия Мест.-прил. Союз 
Спорт    14 39 6 4 3 5 
Кино   13 37 10 6 5 8 
Новости  13 44 9 2 3 4 

 
Порог для словаря тональных слов был взят равным пяти, для связи ТФ и 

сущностей – трем. Результаты анализа приведены в таблице 3. Так как для 
подсчета полноты необходим полный анализ текста, что является очень 
трудоемкой задачей, то вычислялась только точность. К тому же предложенный 
метод изначально ограничивался тем, что тональными словами являются 
только прилагательные и причастия. Основными причинами не очень высокой 
точности являются: 

1. Выделение прилагательных в именах собственных, например, название 
фильма «Живое». 

2. Неверная оценка слова в словаре: словосочетания «Исламское 
государство», «домашний матч». 

3. Отсутствие анализа существительных, связанных синтаксически. В 
предложении «1 апреля “Новая газета” опубликовала статью о массовых 
задержаниях в Чечне мужчин-гомосексуалов.» часть «массовых задержаниях в 
Чечне» выделяется как положительно оцененный ТФ, так как слово массовый 
является позитивным ТС. 

Таблица 3. Точность анализа новостей, проценты 
ПО Тональность ТФ ТФ (связь ТУ с сущностью) 

Спорт        44 89 
Кино       38 84 
Новости      27 89 

 
Учет всех этих замечаний должен значительно повысить точность. Улучшение 
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алгоритма выделения ТФ позволит получить адекватные значения для полноты. 
В целом, результаты для спорта и фильмов получились относительно 
неплохими.   

Заключение и выводы. 
В рамках данной работы были рассмотрены существующие подходы 

решения задачи определения тональности текста. Было исследовано 
представление предложения в виде дерева зависимостей, которое отражает 
синтаксические связи между словами. Инструмент MaltParser для 
автоматического построения таких деревьев был обучен на корпусе со снятой 
омонимией СинТагРус. Полученная модель была использована в дальнейших 
этапах работы. Был разработан метод построения графа связей слов с 
эмоциональной оценкой, учитывающий синтаксис. Обработка построенного 
графа позволила выделить слова, тональность которых зависит от контекста. 
Они соединяются с извлеченными именованными сущностями для связи с 
описываемыми объектами. Был проведен анализ трех предметных областей: 
спорт, кино и новости. Результаты проанализированы, выделены недостатки, 
которые будут устранены в дальнейшей работе. 
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Abstract  
The paper presents an algorithm for domain-specific sentiment analysis of information 

messages in relation to objects. Existing methods of text determining emotional evaluation are 
considered. The developed method uses a vocabulary of tone words, compiled during the analysis 
of a specific subject, based on a set of words with context-independent emotional coloring. 
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В работе рассматривается проблема определения морфологической парадигмы слова. 

Предложенные в работе алгоритмы автоматического определения парадигмы слова 
используют тот факт, что неизвестное слово может быть использовано в корпусе 
текстов несколько раз в разных формах, что позволяет улучшить результаты 
предсказания. Обозначения парадигм используют систему обозначений морфологического 
анализатора RMU. 

Ключевые слова: морфологический анализатор, парадигма слова, корпус  
Вступление. 
В настоящее время уделяется огромное внимание проблеме обработки 

текстов. Люди генерируют больше количество информации в сети Интернет. 
Эта информация может быть полезна для широкого спектра задач. При 
обработке больших объемов текста на естественном языке необходим 
морфологический анализатор. Морфологический анализатор нужен для того, 
чтобы определять грамматическую информацию слова. На примере 
анализатора pymorphy2 разберем разбор несловарных слов: 

1) Если слово начинается с известного префикса, то он отсекается, 
разбирается то, что осталось и в конце префикс приписывается обратно.  

2) Если слово начинается с неизвестного префикса, то программа 
попытается представить это слово, как <некий префикс> + какое-то слово из 
словаря. Если попытка удачная, то pymorphy2 считает, что данное слово 
разбирается так же, как и другое слово. Но есть ограничения: длина словарного 
слова должна быть не меньше 3, длина префикса не должна быть больше 5 и 
словарное слово - это существительное, прилагательное, глагол, причастие или 
деепричастие.  

Если разбор по префиксу не дал результат, то есть возможность разбора по 
окончанию. Для того, чтобы предсказать формы слов по тому, как слова 
заканчиваются, при конвертации словарей pymorphy2 [1] собирает статистику 
по окончаниям: для каждого возможного окончания слова (от 1 до 5 букв) 
сохраняются все возможные разборы. Разбор сводится к поиску наиболее 
длинной правой части разбираемого слова. В данной работе предлагается метод 
определения парадигмы слова, основанный на разборе окончания и 
использования корпуса. 

Основные определения 
Лексема – набор всех форм одного слова. Например, дом, дома, домами 
находятся в одной лексеме.  
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Лемма (нормальная форма слова) – каноническая форма слова.  
Псевдооснова – неизменяемая часть слова (в отличие от обычной основы 
включает приставку и не учитывает чередование).  
Словоформа – форма некоторого слова русского языка. 
Парадигма (модель изменения слова) – правила, по которым можно 
получить все словоформы в лексеме для заданной псевдоосновы.  
Граммема – это морфологический описатель, относящий словоформу к 
какому-то морфологическому классу, например, словоформе “стол” с 
леммой СТОЛ будут приписаны следующие наборы граммем: “мр, ед, им, 
но”,“мр, ед, вн, но”.  
Таким образом, морфологический анализ выдает два варианта анализа 

словоформы “стол” с леммой СТОЛ внутри одной морфологической 
интерпретации: с винительным(вн) и именительным(им) падежами. В 
результате морфологического анализа выдается информация о парадигме слова 
и грамматическая информация: 

1. Часть речи 
2. Одушевленность (для сущ.)  
3. Род. Для некоторых слов существует понятие “общего рода”. Такие 
слова могут употребляться применительно к людям женского или 
мужского пола.   
4. Число 
5. Падеж 
6. Возвратность (для глаголов) 
7. Совершенность 
8. Лицо глагола 
9. Время 
10. Залог 
Парадигмы хранят в себе всевозможные словоформы и грамматическую 

информацию о них. Например, для слова “палка”:  
Таблица 1 

Словоформа Псевдооснова Суффикс 

палка пал ка 

палкам пал кам 

палках пал ках 

палке пал ке 

палки пал ки 

палкой пал кой 

палку пал ку 

палок пал ок 

 
В нашем случае, парадигма – это суффиксы и грамматическая информация 

для каждой словоформы (для некоторых слов может быть префикс). Для 
оптимизации хранения, суффиксы и грамматическая информация записываются 
в отдельные массивы, а вместо них в таблице парадигмы выставляются 
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индексы.  
Выделение окончаний 
Большинство морфологических анализаторов хранят окончания для 

анализа несловарных слов. В этой работе используется такой же подход. Для 
создания таких словарей используются внутренние словари модуля RMU[3] и 
результаты анализа слов. Для каждого результата анализа находится номер 
парадигмы и псевдооснова слова. Далее, в словаре парадигм мы получаем 
окончания для данной парадигмы. Для каждого окончания мы берем несколько 
последних букв Псевдооснова и добавляем окончание. В итоге, для одного 
стема получается набор из “окончание псевдоосновы + окончание из 
парадигмы” (в дальнейшем будем называть эту конструкцию - «суффикс 
словоформы»). В модуле RMU существуют парадигмы с вложенными 
окончаниями. Например, у окончания “ящ” есть вложенная парадигма “AdjP1”. 
Это означает, что окончание “ящ” будет расширено всеми окончаниями из 
парадигмы “AdjP1”. В таких случаях записываются сразу расширенные версии 
окончаний. Для каждого суффикса словоформы записываются также различные 
парадигмы, которые образуют слова с данным суффиксом, и их количество. 
Раннее говорилось, что мы берем несколько окончаний псевдоосновы. В 
данной работе было принято решение поэкспериментировать с длиной выбора 
окончаний. Были выделены суффиксы словоформ с последними 2, 3 и 4 
буквами псевдоосновы. В результате получилось 114930 различных суффиксов 
для словаря с 2 буквами, 311025 для словаря с 3 буквами и 643033 для словаря с 
4 буквами.  

Алгоритм разбора слова 
Основная идея предложенного метода разбора слов - разбор с помощью 

дополнительных слов из корпуса. Для каждого входного слова мы пытаемся 
предсказать возможную парадигму по суффиксу. В случае удачного 
предсказания мы получаем парадигму либо набор парадигм. Для каждой 
предсказанной парадигмы генерируем все словоформы по данной парадигме. 
Делается это следующим образом: по парадигме получаем список всех 
флексий, по которому склоняются слова с этой парадигмой. По этим флексиям 
мы можем найти предполагаемую псевдооснову нашего слова. Имея 
псевдооснову слова, строим словоформы: <псевдооснова> + <окончание 
флексии>. Например, если псевдооснова - “самолет”, а одно из окончаний 
флексий - “ами”, то получится словоформа - “самолетами”. Таким образом 
получаются все словоформы данной леммы. Имеем набор словоформ для 
каждой предсказанной парадигмы. Введем ранжирование предсказанных 
парадигмы. Изначально все они имеют ранг 0. Берем набор словоформ, для 
каждого слова из него проверим, находится ли оно в исходном корпусе. Если 
находится совпадение, то увеличиваем ранг парадигмы на 1. Таким образом мы 
проверим все возможные парадигмы слова. Результирующей парадигмой будет 
та, у которой больше ранг. Если с парадигм с максимальным рангом несколько, 
то все будут выбраны, как верный результат. Если же мы не нашли никаких 
совпадений словоформ в корпусе и ранг остался нулевым, то считаем, что 
корпусной предсказатель в данном случае не помог.  
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Резульаты эксперимента 
В качестве эксперимента было решено смоделировать идеальный корпус - 

такой, в котором встречаются все словоформы анализируемого слова. Для этого 
из словаря RMU были выбраны случайно 1000 слов. Для каждого слова 
составляем полный список словоформ. Мы это можем сделать с помощью 
словаря парадигм и стема слова. Зная парадигму слова, мы можем сразу 
определить стем - смотрим, на какой суффикс оканчивается наше слово, из 
слова “вырезаем” этот суффикс. И уже когда у нас есть стем, то прибавляем к 
стему все оставшиеся суффиксы. Таким образом получаем слова со всеми 
своими словоформами. Например, для слова “самолет” получится такой список: 
самолет : самолета, самолетами, самолеты .... Для данного эксперимента был 
предложен иной алгоритм предсказания парадигмы. Для каждого слова и всех 
его словоформ мы выполняем предсказание только по суффиксу. То есть, 
используя словари, построенные на этапе выделения окончаний, мы пытаемся 
найти, на какой суффикс оканчивается наше слово и словоформы. Таких 
суффиксов может быть несколько. И каждое совпадение нам дает набор 
возможных парадигм. В итоге, для каждой леммы мы получаем несколько 
таких наборов(как минимум по одному набору на каждую словоформу). 
Основная идея - это составить пересечение множеств данных наборов. В этом 
пересечении останутся только парадигмы, которые есть во всех наборах. 
Разберем работу на примере:  

Исходное слово - “самолет”, для облегчения примера мы допустим, что у 
этого слова одна словоформа, кроме леммы - “самолетами”. Мы делаем 
предсказание по суффиксу для исходного слова - пусть мы нашли 2 суффикса - 
“олет” и “ет”. У первого набор парадигм: (“Verb3_10”, “Verb3_6.1”, 
“Verb4_10”). У второго: (“Adj1_1”, “NounG_1”, “NounG_1.13”, “NounM_1”). 
Теперь предскажем для словоформы “самолетами” - он оканчивается только на 
суффикс “етами”. Данный суффикс содержит парадигмы (“NounG_1”, 
“NounG_1.13”). Выполняем пересечение этих трех наборов. Получим две 
возможные парадигмы - (“NounG_1”, “NounG_1.13”). Эти парадигмы и станут 
результатом предсказания. В реальности у леммы больше словоформ и 
пересечение их возможных словоформ дает более точный результат. Данный 
алгоритм был применен к случайному набору из 1000 слов, описанному ранее. 
В качестве правильного ответа использовалась выдача модуля RMU. Базовым 
методом для сравнения выберем алгоритм предсказания по суффиксу. 
Рассмотрим следующие метрики качества: точность (precision), полноту (recall), 
F-меру и долю правильных ответов (accuracy) — далее ДПО. Для расчета 
полноты и точности будем использовать микро-усреднение, так как у нас 
фактически небинарная классикация. В таблице ниже (single) - предсказание 
только по суффиксу. 

Такой метод показывает хорошие результаты по сравнению с 
предсказанием по суффиксу. Но в чистом виде он неработоспособен, потому 
что во время анализа слова нам никто не будет давать словоформы этого же 
слова. Так же следует сказать, что результаты предсказания по суффиксу так 
высоки, потому что словари основаны из этих же слов.  
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Таблица 2 
Результаты предсказания 

Словарь Точность Полнота F-мера ДПО 

2 буквы стема 0.13 0.77 0.23 0.31 

3 буквы стема 0.35 0.83 0.49 0.48 

4 буквы стема 0.57 0.86 0.68 0.60 

2 буквы (single) 0.04 0.51 0.08 0.14 

3 буквы (single) 0.16 0.76 0.26 0.31 

4 буквы (single) 0.43 0.87 0.58 0.52 

 
Следующий эксперимент - это корпусной предсказатель на совершенно 

незнакомых словах. Для этого из корпуса был выделен список слов, которые не 
встречались в словарях RMU. Таких слов получилось примерно 10930. После 
этого парадигма каждого слова из списка предсказывалась алгоритмом 
корпусного предсказателя. Сложность проверки результата предсказания 
заключается в том, что у нас нет правильных парадигм RMU для этих слов. 
Поэтому было принято решение провести проверку с помощью 
морфологического анализатора pymorphy2 и сопоставлять его выдачу с 
форматом парадигм RMU. Парадигмы из pymorphy2 и RMU считались 
одинаковыми, если совпадали следующие граммемы: часть речи, число, падеж, 
род, одушевленность, лицо, время, вид и категория переходности (если эти 
свойства есть у слова). В таблице ниже приведены количество верных 
результатов и количество предсказанных. Второе значение - это фактически 
количество слов, у которых были другие формы в списке. Также приведены 
отношение количества верных ответов к количеству предсказанных (T/P) и 
верных к  общему количеству (T/A).  

Таблица 3 
Результаты 

Словарь Кол-во верных Кол-во предсказанных T/P T/A 

2 буквы основы 5310 6903 0.76 0.48 

3 буквы основы 4821 6328 0.76 0.44 

4 буквы основы 4189 5614 0.74 0.38 

 
Из результатов видно, что количество предсказанных слов уменьшается с 

ростом количество букв псевдоосновы в словарях. Это связано с тем, что чем 
больше букв псевдоосновы мы берем, тем специфичнее получаются наши 
суффиксы. Но соотношение количества верных и предсказанных почти не 
изменяется.  

В следующем эксперименте список слов был выбран следующим образом: 
выбирались те слова из корпуса, которые входят в словари RMU. Это делается 
для того, чтобы не возникало проблем с проверкой результатов (как в прошлом 
эксперименте). Мы получаем “реальное” количество словоформ для леммы в 
корпусе и в то же время можем проверить результаты. Таких слов было 
примерно 110 тысяч. Список был уменьшен до 1000 слов. В таблице приведены 
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результаты предсказания с помощью алгоритма корпусного предсказателя. Эти 
же слова были проанализированы с помощью алгоритма суффиксного 
предсказания, эти результаты указаны в таблице (single).  

Таблица 4 
Результаты 

Словарь Точность Полнота F-мера Accuracy 

2 буквы основы 0.15 0.37 0.22 0.24 

3 буквы основы 0.37 0.55 0.44 0.43 

4 буквы основы 0.53 0.64 0.56 0.56 

2 буквы (single) 0.001 0.90 0.002 0.009 

3 буквы (single) 0.02 0.99 0.05 0.10 

4 буквы (single) 0.16 0.99 0.27 0.31 

 
В случае предсказания только по суффиксу были получены довольно 

слабые результаты, только с 4 буквами стема можно получить 
удовлетворительные результаты, когда как в случае алгоритма поиска по 
корпусу даже для 3 букв результаты лучше. 

Был проведен еще один эксперимент. В качестве базового метода был 
выбран алгоритм корпусного предсказателя, но на этапе выбора 
результирующего ранга выбирались 2 ранга - максимальный и следующий по 
рангу. Приведены результаты для этого эксперимента:  

Таблица 5 
Результаты 

Словарь Точность Полнота F-мера Accuracy 

2 буквы стема 0.04 0.25 0.08 0.12 

3 буквы стема 0.15 0.38 0.21 0.22 

4 буквы стема 0.36 0.54 0.43 0.42 

Как видно из результатов, данный эксперимент не дал положительных 
результатов.  
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Abstract.  
The article covers the problem of determining the morphological paradigm of a word. In this 

paper the algorithms for automatic definition of word paradigm are presented. The principle of 
their work is based on the fact that an unknown word can be used in the text corpora several times 
in different forms. This improves the prediction results. Paradigm designations use the notation of 
the RMU morphological analyzer. 
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Анотація. В роботі досліджено негативні чинники ,що впливають на умови праці в 

приміщеннях з комп’ютерною технікою. Для покращення санітарно-гігієнічного стану 
виробничого середовища запропоновано комплексні заходи захисту з детальним 
обґрунтуванням. 

Ключові слова: мікроклімат, комп’ютерна техніка, шкідливі чинники, дослідження, 
розрахунки, пропозиції. 

Вступ. 
Відомо, що робота працівників, пов’язаних з електронно-

обчислювальними машинами (ЕОМ) та супутньою технікою, відноситься до 
професій з нервово-емоційним навантаженням. Це пояснюється впливом ряду 
шкідливих чинників: електромагнітні поля, статична електрика, шум, 
температура, складність забезпечення раціонального освітлення, 
перенапруження аналізаторів, монотонність праці, гіподинамія, тощо. В статті 
досліджено основні параметри мікроклімату приміщень і шуму, наведено 
пропозиції по їх покращенню, що суттєво оздоровляє умови праці фахівців з 
ЕОМ. 

Основний текст 
Для оцінки стану виробничого середовища приміщень з ЕОМ проводилось  

дослідження основних параметрів мікроклімату: температури, відносної 
вологості та швидкості руху повітря, у різних за призначенням  приміщеннях: 
АСУ ПАТ «Запоріжкокс», комп’ютерного залу ЗДІА з використанням 
стандартної вимірювальної апаратури. З метою порівняння умов праці 
розглянуто санітарну характеристику цих приміщень (табл.1). 

Згідно загальних санітарних норм (НПАОП 0.00-1.28-10) в приміщеннях не 
повністю забезпечена  необхідна площа на одне робоче місце (не менше 6 м2): в 
комп’ютерному залі ЗДІА (5,99 м2), АСУ ПАТ «Запоріжкокс» (5,25 м2), 
відповідно менше на 0,16% та 12,5%, а необхідний об’єм (не менше 20 м3) не 
виконується тільки в комп’ютерному залі (16,18м3), тобто менше на 19,1%. 

В цілому  в обох випадках  ускладняється можливість  підтримки 
необхідного мікроклімату. Результати виміру параметрів мікроклімату 
наведено у табл. 2. 

Аналіз одержаних даних свідчить про необхідність підвищення загальних 
санітарно-технічних вимог до повітря робочої зони. Для легкої категорії 
важкості праці і теплого періоду року  оптимальні параметри мікроклімату 
складають: температура 22...24 °С , відносна вологість -  40...60 %. Визначено 
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Таблиця 1 
Характеристика приміщень з комп’ютерною технікою 

Приміщення   Загальна 
площа, м2 

Загальний 
об’єм, м3 

Кількість 
комп’ю-
терів, шт. 

Кількість 
принтерів, 
шт. 

Кількість 
робітни-
ків, чол. 

Площа на 
робітника, 
м2 

Об’єм на 
робітника
, м3 

АСУ ПАТ 
«Запоріжкокс» 65,0 325,0 12 5 8 5,25 27,08 

комп’ютерний 
зал ЗДІА 

71,9 194,1 12 6 24 5,99 16,18 

Таблиця 2 
Параметри мікроклімату приміщень 

Найменування   Точки 
замірів 

Час  
замірів 

Температура, 
°С 

Відносна  
вологість, % 

Швидкість руху 
повітря, м/с 

АСУ ПАТ  
«Запоріжкокс» 

1 
день 

20,8 68 0,2 
2 20,8 68 0,2 
3 19,8 72 0,1 

Комп’ютерний 
зал ЗДІА 

1 
ранок 29,8 49 0,1 
день 28,0 66 0,1 
вечір 30,8 48 0,1 

2 
ранок 28,6 49 0,1 
день 27,4 64 0,1 
вечір 31,0 46 0,1 

3 
ранок 29,8 50 0,1 
день 29,2 60 0,1 
вечір 31,0 46 0,1 

 
перевищення температури у комп’ютерному залі ЗДІА на 5,4...6,4 °С, а  
відносній вологості на 8,0...12,4%; в АСУ ПАТ «Запоріжкокс» - температура 
нижче на 5-10%, а відносна вологість більше на 13-20%. Що стосується 
швидкості руху повітря, то за нормативної величині 0,2...0,5 м/с суттєво 
пониження її значень було зафіксовано лише в комп’ютерному залі ЗДІА, в 2 
рази. 

Для нормалізації мікроклімату виконувались розрахунки системи 
кондиціонування повітря для видалення надлишкової теплоти та вологи. 

Величину сумарного виділення теплоти визначали за формулою: 
пнлошоблінрсовоз QQQQQQQQQ +++++++=Σ ,   (1) 

де , овоз QQ   - теплота, що надходить через зовнішні непрозорі та внутрішні 
огородження відповідно, кВт/год.; рсQ  - теплота сонячної радіації, кВт/год.;  

,, ошоблін QQQ  - теплота, яка надходить від інфільтрації, виробничого обладнання 
та штучного освітлення відповідно, кВт/год.;   , пнр QQ  - теплота, яку виділяють 
робітники та нагрівальні прилади відповідно, кВт/год. 

Значення загального виділення вологи обчислювали з використанням 
рівняння: 

інршпзот WWWWW +++=  ,     (2) 
де отW  - волога, яку виділяє обладнання під час виконання технологічних 
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процесів, кг/год.; пзW  - волога від змочених поверхонь, кг/год.; інрш WW ,  - 
волога, яку виділяє шкіра робітників, та надходить із зовнішнім повітрям за 
інфільтрації відповідно, кг/год. 

Результати розрахунків наведено у табл. 3. 
Для асиміляції шкідливих виділень в приміщеннях  необхідно забезпечити 

подавання певної кількості повітря,  в тому числі: 
- для нейтралізації надлишку теплоти QG : 

0 24
èç

Q
p

QG
, t

=
⋅∆

 , кг/год     (3) 

де  pt∆  - нормоване підвищення внутрішньої температури над її зовнішнім 
рівнем, °С; 

- для нейтралізації виділень вологи WG : 

W
â n

WG
d d

=
−

 ,      (4) 

де  nв dd ,  - вміст вологи внутрішнього та припливного повітря відповідно, 
кг/год.  

Таблиця 3 
Розрахункові значення виділень теплоти та вологи 

Найменування  об’єктів досліджень ΣQ , кДж/год. W , кг/год. 
АСУ ПАТ «Запоріжкокс» 28749,4 2,8 
Комп’ютерний зал ЗДІА 16737,0 5,2 

 
Вибір кондиціонера здійснювали за найбільшою розрахунковою 

величиною QG  и WG . Виконані розрахунки дозволили встановити, що 
приміщення АСУ ПАТ «Запоріжкокс» необхідно додатково обладнати одним 
автономним кондиціонером типу «Daikin FTXB60C», а  дисплейний зал ЗДІА - 
двома автономними кондиціонерами типу «Mitsubishi Heavy SRK40HG-S». 

Висновки 
Результати досліджень мікроклімату робочих зон прміщень з відео-

дисплейною технікою за умов АСУ ПАТ «Запоріжкокс» а також 
комп’ютерного залу ЗДІА показали необхідність підвищення загальних 
санітарно-технічних вимог до повітря робочої зони. Запропоновано додаткове 
оснащення приміщень сучасними кондиціонерами з визначеними параметрами. 

Комплексний підхід до вирішення існуючих проблем з покращенням 
параметрів мікроклімату приміщень дозволить суттєво підвищити 
продуктивність розумової праці при роботі на комп’ютерах, і покращити умови 
праці. 
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Abstract. The work investigated the negative factors influencing the working conditions in 

premises with computer technology. In order to improve the sanitary and hygienic condition of the 
production environment, comprehensive protection measures with detailed justification have been 
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Abstract. The paper considers the problem of scattering of electromagnetic waves on a 

hollow structure. The hollow structure of simple form and complex with the final loading are 
considered. To characterize these structures  the integral equation method is used, the integral 
equation is solved  on the base the method of moments. The dependence of the difference  average 
RCS of hollow structures with complex load and its model from the tilt angle of back side  for 
various apertures is shown. 

Keywords: hollow structure, integral equation, scattering characteristics.  
Introduction. 
Modern scatterers of electromagnetic waves are characterized by the fact that 

they are in a very large number of cases have a complex structure. The analysis and 
design of such facilities must undertake to implement with the use of such models 
and methods, which provide a possible smaller mistakes [1, 2]. 

In the research and development of electrodynamic objects now more 
intensively computer aided design (CAD) are used. This gives you the opportunity to 
formulate and to solve various problems of the theory of diffraction of 
electromagnetic waves (EMW) in various structures with complex shapes. 

When analyzing the possibilities of solving problems of diffraction of radio 
waves, as well as the design of facilities in some cases knowledge of the constraints 
on the average characteristics of the scattering is required. 

In this paper, we analyze the two-dimensional model of scattering of 
electromagnetic waves. This is due to the fact that in large number of cases, the three-
dimensional problem can be reduced to two-dimensional [3, 4]. 

The aim of this work to study the possibility of using approximate models to 
estimate the average characteristics of the scattering objects on the example of hollow 
organs and the development of proposals for the approximation of characteristics.  

The results can be used to construct subsystems of CAD design objects with the 
required average characteristics of the scattering. 

The technique. In currently available software systems and systems design 
solution is usually to split the space into cells in the numerical solution of differential 
or integral equations, for example, by the method of moments. But such a division 
does not account for the specific behavior of the currents on the surfaces (contours) 
of objects. The problem is solved without taking into account the possibility of 
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dimension reduction of the resulting systems of linear equations, for example, by data 
to two-dimensional task, or the use of analytical solutions, a combination of several 
methods. All this, ultimately, significantly increases the calculation time of the 
characteristics of objects, as one of the main stages of design of complex diffractive 
structures and antennas. 

When using a diffraction approach, the hollow structure is considered as a body 
of complex shape, in which the scattering of EMW occurs. The method of integral 
equations when considering hollow structures (and other objects), is a rather 
cumbersome method, often requiring large resources, like other numerical methods. 
However, if we consider structures that are bodies of revolution, the most successful 
is a combination of methods of integral equations and eigenfunctions. The main role 
is played by the angular or azimuthal coordinate of the ϕ. For this coordinate the 
required fields, as when using the method of eigenfunctions, decomposed in Fourier 
series, and the field of individual harmonics because of the orthogonality be 
independent. This allows for each azimuthal harmonic to build a relatively simple 
integral equation which is solved numerically. This reduces the dimensionality of the 
electrodynamic problem is solved and reduced requirements for the amount of 
machine memory and computation time of the computer.  

Integral equations for one body can be generalized for a system of bodies [6, 7]. 
Under the integration domain and the domain of variation of the observation point in 
this case should be understood the surface of not one, but together bodies. 

Let’s consider the scattering of electromagnetic effects for two-dimensional 
perfectly conducting hollow structure (Fig. 1). 

This structure can have complex loading (Fig. 2). To estimate the average 
characteristics of this structure, you can use the model shown in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. – The geometry of two-dimensional hollow structure of a simple form, a is the 
aperture; L is the length of the structure; E is vector of the incident electromagnetic 

waves; θ is the angle flat EMW. 
 

It is necessary to estimate sector angles counted from the normal to the aperture 
of a cavity with a complex load, which applies the model to estimate the average 
characteristics of the scattering. We have sought to ensure that the difference in 
average radar cross section (RCS) of a hollow structure with a complex load and its 
model did not exceed 3 dB. Integral Fredholm equation of the first kind for the  
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Fig. 2. – The geometry of two-dimensional hollow structure with a complex load,  a – 
aperture; L – the length of the structure; α - the tilt angle; E is the vector of incident 

electromagnetic wave; θ – angle flat EMW 
 
density of the unknown electric current in the case of E-polarization is of the form [2, 
7, 8]: 

)(Edt)t(')t(')]t,(Lk[H)t(j z t=∫ η+ξ⋅t⋅⋅⋅
µ⋅ω β

α

022
0

2
04

, 

β≤t≤α ,                                             (1) 
 

where 22
0 )]t()([)]t()([)t,(L η−tη+ξ−tξ=t – the distance from the 

observation point to the point of integration, )(Ez t0  – the longitudinal component of 
the tension of the primary electric field at a point on the contour. The outline 
structure is given in parametric form: β≤≤αη=ξ= t),t(y),t(x , а )t('),t(' ηξ  
– the first derivatives of the corresponding functions, λπ⋅= /k 2 , λ  – the length of 
the incident electromagnetic wave. 

The equation (1) was solved using the method of moments. The average RCS is 
calculated based on the following expression 
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where )( iθσ  –  is the value of RCS for the viewing angle iθ . 
The results. 
In Fig.3 we can see the dependence of the difference ∆ medium RCS of hollow 

structures with complex load and its model from the angle of α. We chose the value 
of the length L=4λ . This value can be explained by the fact that when falling on the 
aperture of the cavity and further extending inside the hollow structure of the wave 
comes to the steady-state regime. 

The dependence was approximated in the framework of the method of least 
squares for different values of the aperture a. The polynomial approximation was the 
following: 
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Fig. 3. – The dependence of the difference ∆ average RCS of hollow structures 
with complex load and its model from the angle of α for various apertures a. 

 
The coefficients of the approximation are given in table 1. 
The relative approximation error did not exceed 1.5%. 
The approximation coefficients can be stored in the CAD database and used in 

the calculations of scattering characteristics of hollow structures. 
 

Table 1.  
The values of the coefficients of the approximating polynomial 

 b0 b1 b2 
a=2λ -0.698 0.224 -2.377×10-3 
a=3λ 0.668 0.159 -5.067×10-3 
a=4λ 0.135 6.786×10-4 9.289×10-3 

 
Conclusion. The most important direction of development of modern CAD 

antenna feed, microwave devices and systems and diffraction structures is the 
expansion of the circle of problems solved with their help objectives, as well as an 
increase in the number of classes and varieties analyzed (projected) electrodynamic 
objects. Typically, software like CAD is based on the use of universal numerical 
methods for solving integral equations (finite elements, Galerkin). One of the features 
of object-oriented CAD systems is used in these analytical methods, which are 
optimal for solving certain classes of problems. 

Thus, the investigated approach and the results obtained can be useful in the 
design of objects with the specified requirements for average characteristics of the 
scattering.  
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Аннотация. Рассмотрена задача рассеяния электромагнитных волн на полой 

структуре. Рассмотрены полые структуры простой формы и сложные с конечной 
нагрузкой. Для характеристики этих структур используется метод интегральных 
уравнений, интегральных уравнений на основе метода моментов. Показана зависимость 
разностной средней ЭПР полых конструкций со сложной нагрузкой и ее модели от угла 
наклона задней стенки для разных апертур. 

Ключевые слова: полая структура, интегральное уравнение, характеристики 
рассеяния. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности и эффекты иридодиагностики, 

который сопровождается не только выявлением новых знаков, симптомо-комплексов, но и 
совершенствованием видов освещения, аппаратуры, а также методов анализа для более 
объективной оценки выявляемой информации. Установлено, что анализ особенностей 
функционирования современных иридодиагностических систем, а также учет современного 
уровня информационных технологий позволяют выработать обобщенные требования к  
разрабатываемой системе. 

Ключевые слова: иридодиагностика, радужная оболочка глаза, иридоскопия, 
иридография, щелевая лампа, биомикроскопия, диагностика, диагностический алгоритм, 
цифровая обработка, иридологическая схема 

Введение. Иридодиагностика - диагностика болезней по изменению 
формы, структуры, цвета и подвижности радужной оболочки глаза (от 
греческого iris - радужка) [1,2].  

В настоящее время иридодиагностика включает в себя исследование 
радужной оболочки глаза визуально и с помощью различных увеличительных 
приборов. Различают осмотр радужной оболочки – иридоскопию и 
фотографирование - иридографию. 

При иридоскопии применяют щелевые лампы типа ЩЛ-56 или 
аналогичные. Освещение радужной оболочки при иридодиагностике 
осуществляется на основе метода диффузионного освещения с помощью ламп 
накаливания. 

В иридографии используют щелевые лампы с фотонасадками. Ранее 
снимок выполнялся, как правило, на цветной позитивной пленке «ORWO chrom 
UT-18» [1,2]. В нынешнее время идет замена данных фотонасадок их 
цифровыми аналогами, но еще существуют насадки с использованием цветной 
позитивной пленки. Проведение таких исследований радужной оболочки глаза 
требует затемненной комнаты и тщательной обработки фотопленки со  
слайдами. 

Сам метод иридодиагностического исследования заключается в 
нахождении отклонений на радужке в соответствии с проекционными зонами 
человеческих органов на радужке (соматотопические карты). 
Соматотопические карты являются основой иридодиагностики, так как 
позволяют соотносить те или иные изменения в определенных местах радужки 
с изменениями рефлекторно связанных с этими местами органов. Какой 
участок с каким органом связан определили экспериментально, обследуя 
пациентов с различной патологией. До сих пор не выработана единая схема 
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проекций внутренних органов на радужке глаза. Многообразие схем 
проекционных зон, иногда противоречащих друг другу, индивидуальные 
особенности строения нервной системы человека, приводящие к смещенности 
проецируемых на радужку знаков, наличие большого количества 
взаимосвязанных комбинаций иридологических знаков – разноцветных 
пигментных пятен, колец, лакун, изменений в форме автономного кольца, 
зрачка, зрачковой каймы и т.д. – все эти факторы делают диагностику по 
иридологическим признакам довольно сложной для практического врача, 
требуя от него высокой квалификации и постоянной, максимально возможной 
психофизиологической мобилизации [1]. 

Таким образом иридодиагностика требует достаточно громоздкое  
дорогостоящее оптическое оборудование, техническое оснащение для 
обработки изображений и максимум усилий врача-иридолога, который должен 
обладать кроме обширных анатомо-физиологических и клинических знаний, 
способностью к распознаванию зрительных образов, хорошей зрительной 
памятью и большим опытом работы в данной области.  

1. Принципы иридодиагностики. Иридодиагностика - диагностика 
болезней по изменению формы, структуры, цвета и подвижности радужной 
оболочки глаза (от греческого iris - радужка). 

Радужка - своеобразное нервно-сосудисто-мышечное образование, в 
котором происходят непрерывные изменения, связанные, с одной стороны, со 
светоэнергетическим внешним воздействием и с другой - с патологическими 
нарушениями в организме. Имеется огромное количество нервных связей 
радужки с внутренними органами, поэтому весь организм как бы проецируется 
на радужку. Деформация отдельных участков радужки и появление различных 
пигментов на ней происходит рефлекторно, под влиянием патологических 
импульсов от больных органов и тканей. В результате такой импульсации 
меняется тонус тканей радужки, ее сосудов, нарушаются обменные процессы в 
ней и, в частности, пигментный обмен. Это и приводит как к изменению 
плотности отдельных участков радужки, так и к перераспределению пигментов, 
которыми богата радужка. 

Сотни известных патологических изменений на радужке - иридознаков 
имеют конкретную интерпретацию, позволяющую определять характер и 
выраженность патологических изменений в организме. Знаки общего характера 
дают информацию об изменениях на уровне всего организма, локальные 
иридознаки - о патологии конкретных органов.  

Внешне радужная оболочка выглядит окрашенной от светло-голубых до 
темных, почти черных оттенков. Цвет глаз наследуется ребенком от своих 
родителей и зависит от количества пигментов - меланинов в радужке. Когда 
слой пигментных клеток тонкий, а красящих веществ в них немного, то глаза 
светлые: голубые, серые, синие или реже - зеленые. Различные оттенки карих 
глаз обусловлены более толстым слоем пигментных клеток, "нагруженных" 
красящими веществами. 

Загадочная глубина черных глаз создается за счет очень плотного и 
мощного слоя клеток, буквально забитых пигментами. У новорожденных глаза 
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обычно более светлые, чем у взрослых. По мере созревания пигментных клеток 
они темнеют, приобретая карий или голубой оттенок. У пожилых людей и у 
людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, глаза нередко 
выглядят выцветшими и поблекшими. Это связано как с истощением 
пигментного слоя, так и с нарушением волокнистой структуры радужки. 
Рыхлая структура радужки говорит об ослабленности организма и о его 
невысокой сопротивляемости неблагоприятным условиям. А вот плотно 
расположенные, чистые волокна, свидетельствуют о хорошем жизненном 
тонусе и благополучной работе внутренних органов.  

Порой на радужке появляются белесые пятна или точки, розоватые или 
коричневые крапинки и кружочки. Это - признаки перегруженности организма 
токсинами и симптомы нарушения обмена веществ. В таких случаях на 
радужке видны и так называемые солнечные лучи - темные радиальные линии, 
появление которых часто сопровождается головными болями, 
головокружениями, общей слабостью. В основе их - все та же интоксикация 
организма. Как только состояние нормализуется, "лучи" исчезают.  

Не менее важные сведения о состоянии здоровья дает внутренний край 
радужки - зрачковая кайма. У большинства здоровых людей этот край имеет 
равномерно утолщенную зернистую форму с окрашенной бахромой,  хорошо 
видимой при ярком освещении, когда сужен зрачок. При хронических 
заболеваниях зрачковая кайма сужается и становится ореолоподобной. 

Основой иридодиагностики являются соматотопические карты, так как 
позволяют соотносить те или иные изменения в определенных местах радужки 
с изменениями рефлекторно связанных с этими местами органов. Какой 
участок с каким органом связан определили экспериментально, обследуя 
пациентов с различной патологией. До сих пор не выработана единая схема 
проекций внутренних органов на радужке глаза. На рис.1. приведена 
обобщенная схема проекции органов человеческого организма на радужку.  

Исследование радужной оболочки (иридобиомикроскопия) осуществляется 
при помощи специальных офтальмологических приборов — щелевых ламп.  

Щелевые лампы современных моделей представляют собой комбинацию 
очень сильного источника света, излучающего световой пучок определенной 
формы, и бинокулярного стереоскопического микроскопа со значительной 
разрешающей способностью. Последнее обстоятельство расширяет 
возможности иридоскопии, поскольку изображение радужки получается не 
только увеличенным, но и объемным. 

Из отечественных аппаратов для иридоскопии можно рекомендовать 
щелевые лампы ЩЛ—56 и ЩЛТ. В последние годы предложено оригинальное 
приспособление для биомикроскопии в поляризованном свете, 
сконструировано устройство к щелевой лампе, позволяющее проводить 
исследование больного в горизонтальном положении. 

Щелевая лампа (рис. 2 а, б) состоит из осветителя, или собственно 
щелевой лампы (1), бинокулярного микроскопа (2), лицевого контура (3), 
координатного (4) и инструментального (5) столиков. Осветитель и микроскоп 
смонтированы вместе на координатном столике, что обеспечивает в процессе 
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Рис. 1. Схема проекции органов на радужке 
 

 

 
 

 
а - общий вид, б - осветитель в разрезе (схема). 

Рис. 2. Щелевая лампа ЩЛ-56 
 

работы их совместное перемещение в разные стороны. В основной части 
прибора — осветителе — источником света служит электрическая лампа СЦ-69 
(6) (6В, 25Вт), питающаяся от общей осветительной сети напряжением 127 или 
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220 В через понижающий трансформатор. Цоколь лампы впаян в специальную 
центрирующую обойму (7), которая помещается в патроне в таком положении, 
что нить накала лампы располагается вдоль вертикальной осветительной щели. 
Это обеспечивает наибольшую освещенность вертикального изображения 
щели. Патрон в корпусе осветителя закрепляется зажимной гайкой (8). 
Несколько выше лампы находите конденсор в оправе (9), состоящий из двух 
линз, обеспечивающих концентрацию светового пучка, излучаемого лампой. 
Над конденсором расположен механизм щели (10).Конструкция диафрагмы 
щели позволяет получить разнообразные варианты длины и ширины щели — от 
0,08 до 8 мм. Размер щели регулируют рукоятками (11), одна из которых 
изменяет ширину щели вертикально, другая — горизонтально. Над каждой 
рукояткой имеется шкала, по которой можно отсчитать ширину изображения 
щели. В корпусе осветителя над механизмом щели расположен диск (12) с 
четырьмя отверстиями: одно из них свободное, в два вмонтированы 
светофильтры (нейтральный и сине-зеленый), в одно помещено матовое стекло. 
Таким образом на пути лучей, идущих от осветителя, поочередно, в 
зависимости от надобности, могут быть поставлены разные светофильтры, 
изменяющие интенсивность освещения и окраску изображения щели. На 
наружной поверхности осветителя видна лишь небольшая часть диска (12). 
Остальные его отделы скрыты в корпусе осветителя, что обеспечивает защиту 
светофильтров от механических повреждений и пыли. При поворотах диска, 
осуществляемых непосредственно рукой, он может быть закреплен в четырех 
положениях фиксатором. 

Лучи света после прохождения через механизм щели и диск попадают на 
объектив (13) и головную призму (14), находящуюся в верхней части корпуса 
осветителя. Призма отражает падающие лучи и придает им горизонтальное 
направление. Головная призма может быть отклонена на 10° в боковые 
стороны. Это обеспечивает возможность дополнительного изменения угла 
биомикроскопии. Выйдя из осветителя, горизонтальный пучок света попадает 
на глаз исследуемого. 

На корпус головной призмы осветителя может быть надета 
цилиндрическая линза в оправе, при помощи которой можно увеличить длину 
вертикальной щели до 16 мм, что имеет важное значение для качественной 
иридоскопии. 

Бинокулярный микроскоп щелевых ламп состоит из объектива (15) и двух 
раздвижных окуляров (16). Предел изменения расстояния между окулярами - от 
52 до 77 мм. В корпусе микроскопа находится оптическое приспособление - так 
называемы барабан. Основной частью его являются 2 пары телескопических 
трубок, обеспечивающих различные варианты увеличений микроскопа. 
Степень увеличения изображения изменяют вращением маховиков (17), 
расположенных по бокам корпуса осветителя. Это вызывает перемещение 
барабана и смену телескопических трубок. Каждая пара телескопических 
трубок дает 2 увеличения в зависимости от того, какой частью она обращена к 
объективу. В барабане имеются 2 свободных отверстия, которые тоже могут 
быть поставлены в рабочее положение.  
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Такая конструкция бинокулярного микроскопа позволяет, не отрывая глаза 
от окуляра, получить 5 вариантов увеличений в 5, 10, 18, 35 и 60 раз. Степень 
увеличение изображения в каждый момент исследования узнают по той цифре 
на маховике, которая устанавливается при его вращении против фиксационной 
точки, обозначенной на корпусе микроскопа с правой стороны. 

Исследователь имеет возможность при работе с микроскопом 
корригировать в случае надобности собственную анизометрию выдвижением 
окуляров из тубусов микроскопа на определенное расстояние. Ниже маховика 
(17) находится винт (18), при помощи которого обеспечивают четкость 
изображения биомикроскопической картины. Винт можно перемещать по 
горизонтали в пределах 35 мм. Лупа (19) применяется для 
биомикроофтальмоскопии. 

Взаимный разворот осветителя и бинокулярного микроскопа (угол 
биомикроскопии) колеблется в пределах ±60°; отсчитывается угол 
биомикроскопии на круглой шкале (20), вращающейся вместе с осветителем. 
Тут же расположены 2 винта, при помощи которых осветитель и микроскоп 
закрепляют под данным углом биомикроскопии. При угле биомикроскопии, 
равном нулю осветитель находится перед микроскопом в среднем положении и 
закрепляется фиксационным устройством (21); в этом положении 
бинокулярный микроскоп и осветитель вращаются вокруг колонки штатива 
одновременно. Это перемещение осуществляют рукой. Движения осветителя и 
микроскопа в вертикальном направлении производят вращением маховика (22). 
Координатный столик состоит из неподвижного основания и верхней 
подвижной части - верхнего плато, перемещаемого во всех направлениях 
движением рукоятки (23). Перемещение плато, а вместе с ним осветителя и 
микроскопа в передне-заднем направлении составляет 40 мм, в боковых 
направлениях - 105 мм. 

Лицевой контур для фиксации головы пациента состоит из подбородочной 
части (24) и налобника (25), которые снабжены гигиеническими отрывными 
бумажными салфетками. Подбородочная часть контура подвижна в 
вертикальном направлении (до 99 мм), что позволяет добиться хорошего упора 
головы как у взрослых, так и у детей. Подбородочную часть перемещают 
вращением маховика (26). 

На лицевом контуре с каждой стороны имеется приспособление (27) для 
фиксации взора пациента в нужном направлении. Оно представляет собой 
колпачок с точечным отверстием, освещенным изнутри электрической лампой 
МН-14 (6,3 В, 0,28 А), питающейся от сети переменного тока через 
понижающий трансформатор. На пути света помещен красный светофильтр, 
что обеспечивает яркую (красную) окраску светящихся фиксационных точек, 
которые в зависимости от надобности могут быть установлены в различных 
положениях. 

Инструментальный столик имеет винтовое устройство, обеспечивающее 
его перемещение по вертикали. Снизу к инструментальному столику 
прикреплен понижающий трансформатор, внизу также размещены некоторые 
элементы электромонтажа прибора, выключать. 
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Регулировка осветителя лампы производится легко поскольку нить накала 
благодаря специальной центрирующей обойме, в которой укреплена 
электрическая лампа, уже центрирована относительно изображения щели. Если 
регулировка осветителя производится впервые, ее необходимо начинать с 
установки трансформатора на нужное напряжение. Клеммы его установлены 
для включения в электросеть напряжением 220 В. Для перевода на напряжение 
127 В надо вывернуть контактный винт из гнезда 220 В и ввернуть его в гнездо 
127 В. Включив прибор в осветительную сеть, приступают к регулировке 
самого осветителя. Это необходимо не только в процессе монтажа вновь 
полученной щелевой лампы, но и при смене электрической лампы, при 
налаживании осветительной щели. Патрон с горящей электрической лампой 
вставляют в круглое отверстие корпуса осветителя. Для того, чтобы свободно 
вставить и перемещать патрон лампы, необходимо ослабить зажимную гайку 
(8), повернув ее влево. Полностью открывают диафрагму вертикальной и 
горизонтальной щелей, для чего рукоятки (II) выводят в крайние положения, 
ставя их против обозначенной на шкале цифры 8. На пути лучей света 
поворотом диска (12) помещают свободное отверстие диафрагмы. Патрон с 
лампой осторожно продвигают вверх до тех пор, пока на наружной 
поверхности головной призмы не появится изображение спирали. Оно должно 
быть четким, вертикальным и занимать центральное положение. Спираль 
становится лучше видимой, если ее рассматривать на фоне экрана — обычной 
белой или лучше папиросной бумаги, приложенной вплотную к призме. При 
косом расположении спираль необходимо выровнять, придав ей вертикальное 
положение поворотом патрона электрической лампы вокруг ее вертикальной 
оси. 

Преимущества иридодиагностики перед другими методами исследования 
человеческого организма заключаются в следующем:  

- метод иридодиагностики абсолютно безболезненный и безвредный, в 
отличие от многих широко применяемых методик обследования, не имеет 
никаких противопоказаний для применения (со стороны общего состояния), не 
требует предварительной специальной подготовки обследуемого и в 
большинстве случаев позволяет дать диагностическое заключение сразу после 
проведённого осмотра; 

- иридодиагностика может выявлять заболевания на ранних стадиях, когда 
обычными методами диагностировать болезнь ещё нельзя; 

- с помощью иридодиагностики можно обнаружить изменения во всех 
органах и локализовать их с достаточной степенью точности, а также судить о 
конституциональных особенностях организма, об общем состоянии нервной, 
сосудистой систем, системы микроциркуляции, о стрессовой готовности 
организма и пр.; 

- иридодиагностика даёт возможность оценить - вызвано ли заболевание 
каким-либо поражением органов, или связано с накоплением в организме 
токсинов, шлаков, возникло из-за повышенных нервных нагрузок и т.п., и дать 
соответствующие рекомендации по оздоровлению. 
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2. Иридография. Современная иридодиагностика немыслима без 
применения современных технических средств. В процессе диагностики 
используется иридография – фотографирование радужной оболочки глаза. 
Иридография имеет неоспоримые преимущества, т.к. изучая цветные слайды с 
изображением радужки, можно оценивать возрастные изменения, динамику 
болезни и эффективность лечения, подвергать их многократному анализу без 
повторного осмотра пациента и т. д. 

Такую возможность предоставляет использование щелевых ламп с 
фотоприставкой.  

 
 

Рис. 3. Общий вид щелевой лампы с фотонасадкой для фотографирования 
 
Достоинства иридографии бесспорны. Еще совсем недавно 

предполагалось, что она может занять достойное место при проведении 
диспансеризации различных групп больных, позволяя создавать цветные 
слайдотеки. Однако этого не произошло. При внедрении иридографии 
обнаруживаются существенные трудности и недостатки: необходимость 
обработки фотопленки, малодоступность для широкого внедрения в обычных 
лечебных учреждениях, обработка информации не в реальном масштабе 
времени, низкая производительность труда специалистов, отсутствие 
возможности применения при массовых профилактических осмотрах и др. 

Это создает предпосылки для поиска новых эффективных методов. 
Использование в иридодиагностике высокочувствительной и 
высокоразрешающей оптической и электронно-вычислительной техники 
значительно расширит возможности метода. 
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Рабочее место специалиста, оснащенное щелевой лампой с современной 
телевизионной видеокамерой и персональным компьютером при наличии 
специальных программ, лишено всех недостатков и имеет неоспоримые 
преимущества перед иридографией: отсутствие в необходимости обработки 
фотопленки, оценка информации в реальном масштабе времени, вероятность 
использования при массовых профилактических осмотрах, высокая производи-
тельность труда специалиста и точность врачебного заключения. Основными 
предпосылками для возникновения компьютерной иридодиагностики наряду с 
уже названными факторами являются достаточно обильная и разнообразная 
исходная информация, существующая классификация знаков и признаков, 
наличие карт, выявляемые новые симптомокомплексы. 

 
3. Алгоритм диагностики иридологических изменений.  
Диагностический алгоритм - это не только высокое качество, но и 

инструмент для более быстрого врачебного мышления и формирования 
оптимальной схемы для получения врачебного заключения.  

Существующий на данное время алгоритм относится к группе 
диагностических табличных алгоритмов, которые не требуют применения 
компьютера, т. е. могут использоваться самостоятельно. Он позволяет 
сформулировать четкое врачебное заключение при соблюдении весьма 
существенного условия полного совпадения табличных признаков с выяв-
ленными иридознаками. 

Для него характерны, определенность - наличие только одного толкования, 
массовость - возможность применения для решения данной диагностической 
задачи с любым множеством однотипных, аналогичных исходных данных, 
точность - получение конкретного результата или сигнала о невозможности 
решения задачи с определенными исходными данными и возможность его 
расчленения на отдельные простые элементарные операции. 

Для удобства алгоритм излагается не по общепринятой схеме, а в форме 
основного и нескольких компактных дополнительных блоков. Такое изложение 
лишено громоздкости и удобно для применения как в практической работе, так 
и для составления машинных программ.  

Основной блок диагностического табличного алгоритма включает 16 
разделов дифференцированной оценки результатов биомикроскопии радужки: 

1 - цвет, 2 - тип, 3 - плотность, 4 - рельеф, 5 - состояние зрачка, 6 - форма 
зрачка, 7 - децентрация зрачка, 8 - деформация зрачка, 9 - зрачковая кайма, 10  - 
автономное кольцо, 11 - зашлакованность автономного кольца, 12 - 
адаптационные кольца, 13 - лимфатический розарий, 14 - дистрофический 
ободок, 15 - лакуны, 16 - токсические и пигментные пятна.  

Структура радужной оболочки человеческого глаза изображена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структура радужной оболочки 
1. Зрачок – выполняет роль диафрагмы, регулирует световой поток, 

поступающий в глаз.  
2. Зрачковая кайма – бахромка темно-коричневого цвета. Представляет 

собой недифференцированную сетчатку (первый слой сетчатки – слоя 
пигментного эпителия) – переходит на цилиарное тело и формирует 
зрачковую кайму.  

3. Автономное кольцо – ломанная линия, которая делит радужку на 2 
зоны – зрачковый пояс и цилиарный. Автономное кольцо – это проекция на 
поверхность радужной оболочки малого артериального круга.  

4. Зрачковый пояс – зона между зрачковой каймой и автономным кольцом, 
состоящая из тонких радиально расположенных волокон (трабекул).  

5. Лимб – иначе «корень радужки». В корне радужки (по ее окружности), 
располагается большой артериальный круг. От него идут сосудистые аркады 
к центру, которые, сливаясь, формируют малый артериальный круг радужки. 
Лимб непосредственно соединяется с роговицей.  

6. Цилиарный пояс – зона между автономным кольцом и лимбом. В нем 
переплетаются мезодермальные тяжи – трабекулы – радужки. Крупные 
трабекулы соответствуют сосудистым анастомозам (соединениям) между 
большим и малым кругом кровообращения радужной оболочки в глубине 
радужки. Мелкие трабекулы не содержат сосудов и являются мелкими 
мезодермальными тяжами. В норме соотношение размеров зрачкового и 
цилиарного пояса 1:3 (зрачковый пояс в 3 раза уже цилиарного). 

 
Первые 9 разделов основного блока диагностического алгоритма являются 

самостоятельными и позволяют осуществлять дифференцированную оценку 
результатов биомикроскопии радужки без обращения к дополнительным 
блокам. 

Оценка изменений на радужке, начиная с 10 по 16 разделы, может 
производиться только с использованием дополнительной информации, которая 
представляет собой  отдельно сведения о проекционных зонах при выявлении 
разнообразных изменений в рисунке автономного кольца, а также в цилиарном 
поясе. Расположение проекционных зон органов представлено в таблице. 
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Таблица 
Проекционные зоны органов на радужной оболочке 

Проекционные зоны органов в цилиарном поясе глаза 
Органы Правая радужка Левая радужка 
Почки 17.30 - 6.30 6.30 - 17.30 

Надпочечники 17.30 - 6.30 Узкий полусектор у 
автономного кольца 

Матка (Предстательная 
железа)  17.00 7.00 

Придатки (Яичники)  7.00 17.00 

Желчный пузырь  7.30 - 8.10 от автономного кольца до 
1/4 цилиарного пояса 

Печень 7.30 - 8.10; 16.00 - 
16.15 7.30 - 8.00 

Молочные железы  8.40 - 9.00 15.00 - 15.20 
Сердце 8.50 - 9.50 17.00 - 15.20 

Бронхи Горизонтальная 
линия 9.00 15.00 

Легкие 9.00 - 9.50 14.10 - 15.00 
Уши 10.30 - 10.45 13.30 - 13.45 
Гипоталамо-гипофизарная 
система  от 11.00 до 13.00 1/4 цилиарного пояса 

Головной мозг  от 11.00 до 13.00 
Нос, гайморовые пазухи 13.30 -13.45  10.30 - 10.45 
Миндалины, глотка 14.00 - 14.20 9.40 - 10.00 
Щитовидка 14.20 - 14.40 9.20 - 9.40 
Селезенка - 16.10 - 16.30 
Пищевод 15.00 9.00 
Проекционные зоны органов в зрачковом поясе глаза 
Поджелудочная железа  от 16.30 до 7.30 участка автономного кольца 
12-типерстная кишка 17.30 - 7.30 17.00 - 7.00 
Тонкий кишечник 13.30 - 17.00 7.00 - 10.30 
Толстый кишечник  7.30 - 13.30 10.30 - 13.30 
Желудок Внутренняя половина зрачкового пояса 
Позвоночник шейный 
отдел 10.00 - 14.00  

Грудной отдел  7.30 - 10.00; 14.00 - 16.30 
Поясничный отдел  6.10 - 7.30; 16.30 - 17.50 
 

4. Программное обеспечение автоматизированных информационно-
диагностических систем.  

Необходимость в качественно быстрой и многоаспектной обработке 
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результатов иридодиагностики радужки обусловила создание 
автоматизированной информационно-диагностической системы, центральным 
звеном которой является компьютер. 

Программное обеспечение существующих автоматизированных 
информационно-диагностических системы состоит из нескольких блоков 
подпрограмм, каждая из которых реализует выполнение строго заданных 
определенных процедур обработки.  

Существующее программное обеспечение иридодиагностики: 
Иридодиагностический комплекс цифровой обработки изображений 

СВИТ. С его помощью можно производить  широкий круг операций: 
- вводить изображение радужки глаза для цифровой обработки с 

телевизионной камеры или магнитных носителей; 
- переносить изображение радужки на магнитные носители для 

долговременного хранения; 
- наблюдать на экране цветного монитора вводимое изображение радужки 

и результаты его обработки; 
- получать количественные характеристики отдельных элементов радужки; 
- детально просматривать изображение радужки; 
- моделировать изображение радужки; 
- проводить препарирование и различные преобразования участков и 

знаков радужки; 
- выводить результаты обработки на внешние носители. 
Автоматизированный иридологический комплекс (АИК-01), 

разработанный в Государственном научно-техническом центре "Контакт" 
(научный руководителя профессор Е.С.Вельховер, главный конструктор 
кандидат технических наук А.Н.Дроханов) является базовым техническим 
средством, на основе которого реализуется ряд иридологических 
диагностических программ. Данная программа, реализованная главным 
образом на анализе изображения радужной оболочки, обработанного в 
автоматизированном режиме, позволяет оценивать в баллах и процентах 
наследственно-тканевую неполноценность, аномалии общего развития 
организма, аномалии развития вегетативных центров, врожденную 
работоспособность, уровень аллергизации, предрасположенность к долголетию, 
врожденную слабость важнейших систем организма, склонность к спазмам 
сосудов и адекватность места проживания индивида. 

Комплекс АИК-01 сделан в двух модификациях. По первой модификации 
(АИК-01М1) анализ изображения радужки пациента проводится в режиме 
реального масштаба времени, когда обработка изображения радужки 
осуществляется непосредственно с глаза пациента, сидящего перед оптическим 
устройством ввода изображения в видеокамеру комплекса. По второй 
модификации (АИК-01 М2) анализ изображения радужки пациента проводится 
с фотопленки, полученной предварительно в процессе обследования. 

Изображение радужки пациента с помощью устройства ввода изображения 
в видеокамеру (по модификации АИК-01М-1) или устройства (оптического) для 
ввода изображений со слайдов (по модификации АИК-01 М2) через 
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телевизионную камеру, устройство регистрации цветных изображений, 
видеоконтрольное устройство, электронный блок сопряжения 
видеоконтрольного устройства с ЭВМ передается в память персонального 
компьютера, где оно обрабатывается по специально созданному пакету 
программ. Форма выходной информации по результатам автоматизированной 
обработки выводится печатное устройство и представляет собой 
диагностическое итоговое заключение с соответствующими врачебными 
рекомендациями. 

Комплекс для иридодиагностики "БиоИрис". 
В программе компьютерной иридодиагностики реализованы:  
- занесение паспортно-анамнестических данных пациента в архив;  
- получение изображений обеих радужек пациента и занесение их в архив;  
- обсчет геометрических параметров изображения радужки;  
- выбор иридологической схемы, банк данных которых представлен 

авторами разных школ;  
- определение топической принадлежности патологических участков 

радужки, выяснение степени поражения затронутых органов, выдача 
рекомендаций;  

- сравнительный анализ результатов обследования при динамичном 
наблюдении пациента;  

- наличие справочного материала. 
Комплекс для иридодиагностики "ESID-3". 
Основные возможности программы ESID-3:  
- экспресс-диагностика (по методикам Е.С.Вельховера и В.В.Кривенко); 
- углубленная диагностика по конституциональным типам и симптомам; 
- цветные схемы проекционных зон и графические меню; 
- электронные справочники; 
- электронная картотека; 
- мощный текстовый редактор для предпечатной подготовки заключения. 
 
Выводы. Актуальными в иридодиагностике являются вопросы 

терминологии, классификации иридогенетических типов и иридознаков 
(изменения структуры и цвета радужки), дальнейшего уточнения 
соматотопического деления радужки (соматотопические карты, 
иридотопограммы). 

Эволюция иридодиагностики сопровождается также не  только 
выявлением новых знаков, симптомо-комплексов, но и совершенствованием 
видов освещения, аппаратуры, а также методов анализа для более объективной 
оценки выявляемой информации. 

Анализ особенностей функционирования современных 
иридодиагностических систем, а также учет современного уровня 
информационных технологий позволяют выработать обобщенные требования к  
разрабатываемой системе: 

- необходим малогабаритный аппаратно-технический комплекс получения 
изображений радужной оболочки глаза с последующей оцифровкой 
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полученного изображения и передачей на компьютер; 
- наличие экспертной системы с возможностью добавления 

иридопризнаков, возможных заболеваний и установление причинно-
следственных связей между ними. 
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Abstract. In the paper, the features and effects of iridodiagnostics are considered, which is 

not only the identification of new signs, symptom-complexes, but also the improvement of types of 
illumination, equipment, and analysis methods for a more objective evaluation of the information 
detected. Externally, the iris looks dyed from light blue to dark, almost black hues. The color of the 
eyes is inherited by the child from their parents and depends on the amount of pigments - melanin 
in the iris. When the layer of pigment cells is thin, and there are few color substances in them, the 
eyes are light-blue: gray, blue, or less often green. Different shades of brown eyes are caused by a 
thicker layer of pigment cells, "loaded" with coloring substances. When introducing idiographic, 
there are significant difficulties and shortcomings: the need for film processing, inaccessibility for 
widespread introduction in conventional medical institutions, the processing of information not in 
real time, low labor productivity of specialists, the inability to apply for mass preventive 
examinations. Diagnostic algorithm is not only high quality, but also an instrument for faster 
medical thinking and forming an optimal scheme for obtaining medical conclusion. 
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Аннотация. На початку XXI століття в Одесі відтворили культовий пам’ятник 
архітектури XIX століття – будівлю Кірхи (Лютеранського храму німецької громади). В 
радянські часи ця будівля була занедбана і зруйнована. Для продовження її використання як 
споруди культового призначення, відбудова і реконструкція Кірхи виконувались по проекту, 
складеному за результатами геодезичного моніторингу уцілілих будівельних конструкцій.  
Через чергову техногенну аварію у 2010 році геодезичні спостереження були продовжені. На 
даний час осідання і крени конструкцій не перевищують вимоги нормативних документів. 

Ключові слова: геодезичний моніторинг, культова пам’ятка архітектури, осідання, 
крен. 

Вступ. 
В центральній частині м. Одеса в самій високій точці, на перетині вулиць 

Дворянської і Новосельського розташована визначна історична культова 
архітектурна пам’ятка ─ Собор Святого Павла Німецької Євангелічно-
Лютеранської церкви України (рис.1). 

На протязі XIX  і на початку XX  століття відбувалося активне заселення 
Причорноморських степів німецькими колоністами. Відомо, що уже в кінці 
XIX століття тільки на території сучасної Одеської області було близько 500 
колоній, а в 1905 р. найбільше велике німецьке поселення Люстдорф виникло в 
передмісті Одеси.  

Кірха була побудована у 1827 році в строгому класичному стилі за участю 
архітекторів Франца Боффо і Георгія Торрічеллі, а квартал, де вона 
знаходиться, значився на міському плані 1828 року як Німецька площа. Пізніше 
площа була забудована різними благодійними і освітніми закладами німецької 
громади, в яких проходило формування німецької спільноти. Заселення 
колоністів сприяло бурхливому розвитку ремесел і торгівлі, будівництву 
фабрик і заводів в цьому регіоні. Своєї церкви в Одесі у німецької громади не 
було, тому в 1823 році міська влада задовольнила клопотання на будівництво 
власного храму. [1] 

Це був перший великий проект знаменитого архітектора Франца Боффо 
(автор проектів Воронцовського палацу і Потьомкінських сходів), який став 
яскравим прикладом культової архітектури в ранній історії міста. (рис. 2, 3).[2] 

Землетрус 1838 року заподіяв ушкодження будівлі і в кінці XIX століття 
будівля Кірхи Святого Павла потребувала капітальної реконструкції і 
модернізації. До того часу храм вже став тісним для зростаючої церковної 
громади, в зв’язку з чим церковна рада в 1893 році прийняла рішення про 
проведення конкурсу на кращий проект реконструкції Кірхи. До 1897 року її 
було реставровано уже в неороманському стилі за проектом німецького 
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Рис. 1 «Вид відбудованої Німецької Євангелічна-Лютеранської Церкви 

України» 

 
Рис. 2 «Стара будівля Кірхи на рисунках і літографіях після 1850 р.»  
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архітектора Германа Карловича Шойрембранда (рис. 3). [2] 
Завдяки цьому талановитому зодчому ми і сьогодні насолоджуємося 

вишуканим декором фасадів і інтер’єрів будинків на Катерининській площі, 
вул. Гоголя, Пастера, Приморському бульварі, картинної галереї по 
Сабанеєвому мосту (нині Одеський будинок Учених) і багатьох інших.[2] 

 

 
Рис. 3 «Рідкісна листівка  кінця XIX  століття із зображеннями обох 

будівель Кірхи» 
Основний текст. 
При радянській владі будівля Кірхи, як і багатьох інших культових споруд, 

була розграбована і зруйнована. Храм використовувався як спортивна зала 
інституту зв’язку, а пожежею (чи підпалом) 1976 року він був практично 
зруйнований. 

В незалежній Україні будівлю Кірхи було передано Лютеранській громаді, 
яка вирішила вжити необхідні заходи по збереженню культової споруди для 
подальшої її експлуатації за призначенням. Тобто виникла необхідність 
використання уцілілих будівельних конструкцій після майже столітньої 
руйнації (рис. 4). 

Це вимагало об’єктивної кількісної оцінки їх просторово-часового 
стану.[3] 

Геодезичний моніторинг, виконаний науково-дослідницькою лабораторією 
«Геодезичного забезпечення будівництва та реконструкції будівель і споруд» 
Одеської державної академії будівництва та архітектури одержав позитивний 
експертний висновок у Німеччині і проект відбудови Кірхи за його 
результатами відтворив первинний вигляд Храму. 

Але через те, що в основі будівлі Кірхи залягають лесові просадкові  
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Рис. 4 «Вид храму після десятиліть руйнації» 
 

ґрунти, то систематичні спостереження [4] електронним нівеліром DINI-12 за 
осіданнями будівлі Кірхи були продовжені. [5] Осідання були відсутні до 
жовтня 2014 року, коли трапилась аварія – прорив теплової магістралі, що 
прокладена біля південно – східного кута будівлі. 

На рис. 6 наведено епюри осідань усіх деформаційних марок, закріплених 
на будівлі за період з 04.06.2010 по 20.12.2016 рік. Одночасно електронним 
тахеометром Nikon Nivo 5М визначались крени стін будівлі з обчисленням за 
методом координат.  

На рис. 7 наведено крени середньої частини по осі А – А південної несучої 
стіни Кірхи. 

Заключення і висновки 
Високоточні інструментально-аналітичні геодезичні виміри під час 

спостереження за осіданням і креном конструкцій виявили, що максимальний 
крен стін в середній їх частині сягає 15-20 мм і знаходиться в межах 
допустимих нормативними документами. Також допустима і максимальна 
відносна величина крену фундаменту по осям А – А і 4 – 4, яка складає 0,003 і 
0,005 мм відповідно. Для подальшої безпечної експлуатації, враховуючи 
складні умови при проектуванні і будівництві в м. Одесі (наявність підземних 
виробок, лесових просадкових ґрунтів, інтенсивного підвищення рівня 
грантових вод, сейсмічності із магнітудою 7 балів), історичну і архітектурну 
цінність будівлі Кірхи, необхідно в обов’язковому порядку продовжувати 
геодезичний моніторинг за осіданнями в процесі її експлуатації. 
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Рис. 6 «Епюри осідань стінних деформаційних марок на будівлі Кірхи з 

(04.06.2010 – 20.12.2016)» 
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Умовні позначення: 
12,397 - висота точки знімання над рівнем 
підлоги, м; 
•0,009 – точка знімання і величина крену, м; 

 - зона деформації. 

 - назва осі 

Рис. 7 «Епюри деформацій несучої стіни» 
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Abstract In the beginning of the XXI century, a religious monument of architecture of the XIX 

century - the building of Kirch (the Lutheran temple of the German community) - was rebuilt in 
Odessa. In Soviet times, this building was abandoned and destroyed. To continue its use as a 
building of religious purpose, its re-creation and reconstruction were performed on the project, 
compiled based on the results of geodetic monitoring of surviving building structures. After another 
technogenic accident in 2010 year geodetic observations were continued. Geodetic monitoring was 
carried out by the research laboratory "Geodetic support of construction and reconstruction of 
buildings and structures" of the Odessa State Academy of Building and Architecture. For some 
time, drafts and rolls of structures do not exceed the requirements of regulatory documents. 

Key words: geodetic monitoring, cult architectural monument, draft, roll. 
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Анотація. В роботі наведено результати дослідження гідрометалургійних операцій 

технологічної схеми комплексної переробки хлоридних відходів виробництва тетрахлориду 
титану. Вибрано технологічні режими гідрообробки хлоридних відходів, нейтралізації 
фугата розмивочної пульпи, промивання залізистого кека, відокремлення кристалів хлориду 
натрію від сольової пульпи. Проведені лабораторні дослідження та попередні техніко-
економічні розрахунки підтвердили доцільність технології комплексної переробки відходів 
діючого виробництва. 

Ключові слова: хлоридні відходи, гідрообробка, нейтралізація, промивання, 
гідрометалургійні операції, технологія комплексної переробки. 

Вступ. 
Тетрахлорид титану отримують хлоруванням титанового шлаку, який 

поряд з діоксидом титану містить близько 15 % різних домішкових компонентів 
(кисневі сполуки заліза, мангану, магнію, кальцію, алюмінію, силіцію, ванадію 
та ін.). Під час хлорування в сольовому розплаві накопичуються нелеткі 
хлориди, які погіршують його властивості. Частину відпрацьованого розплаву 
періодично зливають і направляють у відвал. З твердими відходами 
втрачаються хлор, діоксид титану, вуглець, хлорид натрію та інші сполуки 
металів. Такі хлоридні відходи, які є технологічними щодо розкриття та 
переробки через добру розчинність їх сольової частини у воді, становлять 
небезпеку і потребують знешкодження до потрапляння на полігони. 

Для вирішення  проблеми  переробки  технологічних відходів  хлорування 
розроблено технологічну схему комплексної переробки хлоридних відходів 
виробництва тетрахлориду титану з регенерацією хлору і хлориду натрію, 
встановлено можливість реалізації її основних стадій [1]. 

Завдання дослідження − вибрати технологічні режими здійснення 
гідрообробки хлоридних відходів, нейтралізації фугата розмивочної пульпи, 
промивання залізистого кека, відокремлення кристалів хлориду натрію від 
сольової пульпи. 

Основний текст 
Для дослідження гідрометалургійних стадій запропонованої технології 

комплексної переробки відходів хлорування титанового шлаку як вихідну 
сировину використано відпрацьований розплав (ВР) сольового хлоратора, 



 Том 1. Выпуск 9                                                                                                                             Технические науки 

Научный взгляд в будущее 72 

подрібнений на куски розміром до 6 мм, і перегони пилової камери (ППК). 
Хімічний склад ВР, %: 37,2 NaCl; 1,7 TiO2; 21,5 FeCl2; 6,1 FeCl3; 4,0 MgCl2; 1,4 
CaCl2; 4,3 MnCl2; 4,7 AlCl3; 2,3 CrCl3; 5,3 SiO2; 4,5 C; 7,0 ін. Хімічний склад 
ППГ, %: 13,9 NaCl; 10,0 TiCl4; 14,0 FeCl2; 10,9 FeCl3; 1,3 MgCl2; 0,3 CaCl2; 0,6 
MnCl2; 14,9 AlCl3; 0,7 CrCl3; 0,3 C; 0,5 SiO2; 32,6 пил шихти. 

В лабораторних умовах наважку відходів у співідношенні ВР:ППК=10:1 
розчинювали модельною сумішшю, склад якої близький до складу реального 
розчину першого ступеню газовідчистки, за заданої температури при 
співідношенні фаз Р:Т=10:1, постійному перемішуванні на магнітній мішалці. 
Через задані інтервали часу з розмивочної пульпи відбирали проби розчину та 
визначили концентрацію металів атомно-абсорбційним методом. Протягом 
дослідження варіювали температуру модельної суміші, швидкість 
перемішування. Ступінь розкладання відходів визначали за ступенем 
вилучення в розчин хлоридів заліза та магнію. 

Вплив тривалості гідрообробки хлоридних відходів на зміну концентрацій 
сполук магнію і заліза в розчині за температури (80±2) °С при різних 
швидкостях перемішування розчину надано на рис.1. Для повного розчинення 
відходів розчином першого ступеню газовідчистки за температури (80±2) °С 
незалежно від швидкості обертання мішалки достатньо 25−30 хв гідрообробки. 

 
 

  
Рис. 1. Концентрація сполук магнію (а) і заліза (б) в розчині залежно від 

тривалості гідрообробки при різних швидкостях перемішування 
Авторська розробка 
 
Проведеними дослідженнями гідрообробки відходів модельною сумішшю 

в інтервалі температур від 40 °С до 80 °С встановлено, що температура 
гідрообробки мало впливає на швидкість вилучення компонентів відходів в 
розчин, уявна енергія активації процесу дорівнює 3,27 кДж/моль. 

За результатами дослідження гідрообробки встановлено, що швидкість 
вилучення компонентів відходів в розчин зменшується зі збільшенням 
тривалості процесу (рис.2). Проте умови перемішування розчину майже не 
впливають на ступінь розкладання хлоридних відходів. Отже, перебіг процесу 
гідрообробки хлоридних відходів сольового хлоратора відбувається во 
внутрішньодифузійній області. 

З розмивочної пульпи, отриманої після гідрообробки хлоридних відходів, 
відокремлено нерозчинний осад − оксидно-вуглецевий шлам (умовний 
промпродукт), що містить оксиди титану, алюміню, силіцію і кокс − 
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Рис. 2. Швидкість вилучення сполук магнію і заліза в рочин залежно від 
тривалості гідрообробки при різних швидкостях перемішування 

Авторська розробка 
 

недовикористані шихтові матеріали. В отриманий з пульпи фугат 1 додавали 
при перемішуванні лужно-сольовий модельний розчин, який є аналогом 
електроліту, для досягнення рН = 8−10. Під час нейтралізації утворюються 
гідроксиди домішкових металів та імовірний перебіг реакцій: 

FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl,                                (1) 
FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl,                                (2) 
AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl,                                (3) 

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaCl,                               (4) 
MnCl2 + 2NaOH = Mn(OH)2 + 2NaCl,                               (5) 
CaCl2 + 2NaOH = Ca(OH)2 + 2NaCl,                                (6) 
CrCl3 + 3NaOH = Cr(OH)3 + 3NaCl.                                (7) 

 
Термодинамічним аналізом взаємодії вище вказаних хлоридів металів з 

гідроксидом натрію за температур 313−363 К встановлена можливість 
нейтралізації солей домішкових металів, використання гідроксиду натрію як 
реагенту та можливість регенерації хлориду натрію (рис.3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Залежність зміни енергії Гіббса від температури для реакцій (1) − (7) 
Авторська розробка 
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Для нейтралізації солей домішкових металів, що містяться у фугаті 1, під 
час обробки розчином гідроксиду натрію, обчислено рівноважні концентрації і 
надлишок реагенту, достатній для повного осадження металів з фугата 1 для 
реакцій (1) – (7) при відомому вихідному складі системи за методикою, 
наданою в роботі [2]. Сумарна витрата їдкого натру (з врахуванням надлишку) 
на нейтралізацію фугата 1 становить 5,79 моль/моль хлор-йону або для 1 т 
оброблюваних відходів – 2,036 т (в перерахунку на 50 % гідроксид натрію). 

Гідроксидну пульпу, отриману після нейтралізації, нагрівали до 
температури 70−80 °С для коагуляції осаду і фільтрували. Щільний осад 
(залізистий кек) відмивали від хлориду натрію декілька разів водою. Промивну 
воду збирали, визначали густину, рН і концентрацію хлориду натрію в розчині. 
Ефективність промивання визначали ступенем відмивання осаду. Спостерігали 
поступове зменшення маси осаду, щільності та концентрації хлориду натрію в 
розчині (відпрацьованій промивній воді) зі збільшенням кількості операцій 
промивання (табл.1). За експериментальними даними побудовано регресійну 
модель для визначення кількості операцій промивання залізистого кека. 
Шестиразове промивання залізистого кека від хлоридів є достатнім. 

 
Таблиця 1 

Вплив кількості операцій промиванні на властивості осаду і розчину 
Кількість 
операцій 

промивання 

Маса осаду, 
г рН розчину Густина розчину, 

г/см3 

Концентрація 
хлориду натрію в 

розчині, % 
1 182,5 11 1,121 16,2 
2 164,0 9,2 1,069 9,3 
3 152,0 7,5 1,043 6,1 
4 143,8 7 1,026 4,1 
5 136,2 7 1,017 2,5 
6 132,3 6,8 1,005 1,0 
7 132,0 7 1,005 1,0 

Авторська розробка 
 
При змішуванні фугата 2 і першої промивної води утворюється об’єднаний 

розчин із вмістом хлориду натрію близько 26 %. Після упарювання такого 
розчину до пересичення, отримано сольову пульпу, що містить осад із 
кристалів хлориду натрію. Фільтруванням сольової пульпи відокремлено 
кристали солі від робочого розсолу (електроліту). Кількість отриманої солі 
можна регулювати тривалістю випарювання, ступенем перенасичення розчину. 
Отримані під час лабораторних досліджень кристали, що містять 79,84 % 
хлориду натрію, доцільно повертати на приготування шихти для хлорування 
титанового шлаку. 

Висновки 
В лабораторних умовах досліджено та вибрано технологічні режими 

здійснення основних гідрометалургійних стадій запропонованої комплексної 
переробки хлоридних відходів виробництва тетрахлориду титану з 
регенерацією хлору та хлориду натрію. Запропонована комплексна переробка 
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спрощує існуючу технологію переробки відходів хлорування ТОВ «Запорізький 
титано-магнієвий комбінат», дозволяє оптимізувати виробництво тетрахлориду 
титану завдяки вилученню хлориду натрію, хлору з перероблених відходів 
хлорування та поверненню їх в технологічний процес, знижує витрати на 
придбання хлору, запобігає забрудненню навколишнього середовища твердими 
відходами хлорування через їх переробку. 
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Abstract. In the paper researches results of hydrometallurgical operations of the 

technological scheme of complex processing of chloride waste of titanium tetrachloride production 
are resulted. Technological modes of hydroprocessing chloride waste, neutralisation of washout 
pulp filtrate, washing of the ferrous cake, separation of sodium chloride crystal from salt pulp are 
chosen. The carried out laboratory researches and preliminary technical and economic 
calculations have confirmed expediency of the complex processing technology of operating 
production waste. 

Key words: chloride waste, hydroprocessing, neutralisation, washing, hydrometallurgical 
operations, complex processing technology. 
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Анотація. В статті розглянуто питання ідентифікації структуроутворювачів. 

Встановлено основні завдання, методи та критерії ідентифікації. Підібрано характерні 
показники та засоби ідентифікації структуроутворювачів на основі вторинної рибної 
сировини з товстолобика. Проаналізовано найбільш придатні для ідентифікації 
структуроутворювачів показники, а саме - органолептичні та фізико-хімічні. 

Ключові слова: структуроутворювачі, ідентифікація, критерії, показники, методи 
ідентифікації. 

На вітчизняному ринку спостерігається значне збільшення кількості 
фальсифікованої продукції. Однією з причин є недостатньо чітко сформований 
механізм ідентифікації, що зумовлює неможливість встановлення  
натуральності продукції та виявлення підробок. Відповідно розробка та 
впровадження нових методів, критеріїв та показників ідентифікації є 
актуальною науково-практичною  проблематикою. 

Об’єкт дослідження – структуроутворювачі на основі вторинної рибної 
сировини з товстолобика, структуроутворювачі на основі вторинної рибної 
сировини з товстолобика та цистозіри. 

Предмет дослідження – визначення основних завдань, критеріїв та методів 
ідентифікації структуроутворювачів. 

Ідентифікація структуроутворювачів є надзвичайно важливою під час 
оцінки якості, встановлення належності даного товару до тієї чи іншої 
однорідної товарної групи за рахунок найбільш характерних індивідуальних 
ознак  наведених в нормативній або іншій документації, товарів аналогам, що 
характеризуються тією ж сукупністю споживних властивостей, опису про 
продукт відповідно до маркування та інформації, вказаної в товарно-
супровідних документах [1-2]. 

Метою ідентифікації структуроутворювачів  є виявлення та підтвердження 
автентичності конкретного виду і найменування, а також відповідності певним 
вимогам та інформації про нього, зазначеної на маркуванні або у товарно-
супровідних документах [3]. Відповідно до мети визначено основні завдання 
ідентифікації структуроутворювачів (рис.1).  

Важливе значення під час  ідентифікації структуроутворювачів має вибір 
методів. При виборі показників та методів ідентифікації структуроутворювачів 
дотримувалися принципу достатності і оптимальності. Для цього з комплексу 
властивостей, притаманних продукції, обрано тільки ті показники, які необхідні  
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Розробка методів попередження 
  

Рис. 1 Основні завдання ідентифікації структуроутворювачів 
 

та водночас достатні для підтвердження тотожності. 
Найбільш придатні для ідентифікації структуроутворювачів 

органолептичні та фізико-хімічні показники. Перевагою органолептичних 
методів є їх доступність, простота, а недоліком їх недостатня достовірність. 
Відповідно  вони не можуть бути єдиними критеріями ідентифікації 
структуроутворювачів, тому для більшого ступеню ймовірності та 
об'єктивності ми використовували і фізико-хімічні методи. Фізико-хімічні 
показники характеризують фізичні і хімічні властивості структуроутворювачів і 
визначаються лабораторними методами.  

Як критерії ідентифікації структуроутворювачів обрані показники, що 
відповідають таким вимогам: типовість для конкретного виду; об'єктивність і 
порівняння; перевірюваність; складність фальсифікації. Критерії та методи 
ідентифікації структуроутворювачів наведено в таблиці 1. 

Зовнішній вигляд не тільки найбільш доступний і розповсюджений, але й 
один з найбільш важливих критеріїв ідентифікації структуроутворювачів. При 
виявленні невідповідності товару за зовнішнім виглядом визначення інших 
показників стає недоцільним. Однак зовнішній вигляд як критерій ідентифікації 
не має достатнього ступеня надійності, тому що фальсифікація товарів 
найчастіше здійснюється шляхом підробки саме зовнішніх ознак. 

Одним із показників ідентифікації структуроутворювачів є колір. Колір 
структуроутворювачів, в першу чергу, залежить від виду використаної 
сировини. Колір розроблених структуроутворювачів світло-жовтий, оскільки 
для виробництва використовувалась вторинна рибна сировина, а саме голови, 
кістки та плавці товстолобика. Експериментально встановлено, що під час 
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термічної обробки бульйон  на основі вторинної рибної сировини змінює колір 
від прозорого  до  світло-жовтого. Концентрація речовин, що обумовлюють 
колір під кінець термічної обробки максимальна, тому бульйони набувають 
кольору. Відповідно після висушування структуроутворювачі мають світло 
жовтий колір. Отже, кожен структуроутворювач має свій характерний колір, що 
залежить від виду сировини, часу термічної обробки та особливостей 
технологічних операцій, що може слугувати достовірним  критерієм 
ідентифікації. 

 
Таблиця 1 

Критерії та методи ідентифікації структуроутворювачів 

 
Запах структуроутворювачів можна охарактеризувати як приємний, проте 

дещо рибний, що і слугує ідентифікаційною ознакою, яка відрізняє рибні 
структуроутворювачі від желатину та структуроутворювачів на основі будь-
якої іншої сировини.  

Вміст бета каротину є одним з основних критеріїв ідентифікації 
структуроутворювачів, оскільки цей показник є характерним лише для 
рослиноїдних риб, а саме для товстолобів. Першоджерелом вітаміну А є 
каротин, що міститься в фітопланктоні. Відомо, що в харчуванні товстолобика 
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присутній переважно фітопланктон, який і здійснює синтез каротиноїдів.  
Відповідно  даний критерій унеможливлює наявність бета каротину не лише в 
желатині, а й в інших структуроутворювачах на основі рибної сировини.  

Необхідно звернути увагу на те, що вміст селену є характерною ознакою 
ідентифікації для структуроутворювачів на основі вторинної рибної сировини і 
цистозіри.  Результати експериментальних досліджень мінерального складу 
засвідчили відсутність селену у вторинній рибній сировині. Проте вміст селену  
в цистозірі є досить значним, що і сприяло збагаченню структуроутворювачів 
на основі вторинної рибної сировини і цистозіри селеном. Відповідно за даним 
показником можна ідентифікувати структуроутворювачі різного походження. 

Доведено, що  характерною ознакою структуроутворювачів на основі 
вторинної рибної сировини і цистозіри є вміст брому, що майже вдвічі більший, 
ніж в желатині, за рахунок додавання цистозіри.  

Отже, розробка критеріїв, методів та засобів ідентифікації 
структуроутворювачів є одним із важливих етапів наукових досліджень, 
оскільки  ідентифікація є основним інструментом для визначення 
фальсифікації. 
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Abstract. The article deals with the issues of identification of structure forming substances. 

Еstablished the basic tasks, methods and criteria of identification. Selected most characteristic 
indicators and means of identification structure forming substances based on secondary raw fish of 
tolstolobik. Analyzed the most suitable indicators for the identification of structure forming 
substances, organoleptic and physico-chemical. 
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Анотація: Стаття є дослідженням напрямків поліпшення харчової цінності 

борошняних закусок до пива.  Установлено оптимальне співвідношення компонентів. 
Досліджено вплив добавки на органолептичні показники якості готових виробів . 

Ключові слова: борошняні закуски, харчова цінність, нутрієнти. 
Актуальність теми дослідження. Сьогодні особливої актуальності 

набуває створення продуктів харчування нового покоління, що пов’язано з 
недостатньою забезпеченістю населення життєво важливими нутрієнтами. До 
них належать – антиоксиданти, мінеральні речовини, амінокислоти, харчові 
волокна тощо. Їх дефіцит характерний для всіх верств суспільства. Для 
виробництва таких продуктів необхідно проведення комплексу фізіологічних, 
хімічних і технологічних досліджень. Випуск конкурентоспроможних 
інноваційних продуктів харчування має ґрунтуватися на високопрофесійних, 
фундаментальних, виробничих, комплексних дослідженнях і випробуваннях. 
Роботи з дослідження нових видів джерел екологічно чистої сировини, що 
мають високі технологічні характеристики і володіють профілактичними 
властивостями, проводяться в різних напрямках. Один із них передбачає 
використання природних, здебільшого рослинних, джерел сировини, що 
містять разом із незамінними харчовими речовинами інші цінні у 
фізіологічному відношенні мінорні та біологічно активні речовини.  

Мета дослідження – проаналізувати шляхи підвищення харчової цінності 
борошняних закусок. 

Об'єкт дослідження – борошняні закуски до пива. 
Предмет дослідження – шляхи підвищення харчової цінності борошняних 

закусок. 
Виклад основного матеріалу. На світовому ринку продуктів харчування 

снеки користуються величезною популярністю. Найбільша кількість снеків 
вживається в Великобританії і в США. У 1937 році була створена асоціація 
виробників снеків, в яку входять понад вісімсот найбільших зарубіжних 
виробників. 

Починаючи з 90-х років ХХ століття, в нашій країні почався бурхливий 
розвиток ринку «перекусів». На прилавках магазинів стали з'являтися нові види 
снеків. Сьогодні споживачі можуть придбати найрізноманітніші легкі закуски 
[2, c.19].  

Згідно з товаргознавчою класифікацією виділяються наступні групи 
снеків: несолодкі снеки - класичні (чіпси і продукти екструзії), натуральні 
(насіння, горішки), борошняні (сухарики, соломка, крекери), морські (сушена 
риба, кальмари) та солодкі снеки - кукурудзяні пластівці, сухі сніданки, 
подушечки, кукурудзяні палички, мюслі. 

 Розглянемо детальніше харчову цінність борошняних закусок.  
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Смакові добавки до їжі, а також приправи, прянощі, спеції - окремі 
частини біологічних продуктів рослинного походження та їх суміші, призначені 
для поліпшення смакових і ароматичних якостей готується продуктів 
харчування і готових страв. 

Смакові добавки можуть сприяти поліпшенню травлення і засвоєння їжі, а 
також можливості її тривалого зберігання. 

До приправ належать прянощі, сіль, цукор, деякі ароматизатори, а також 
соуси, готові до вживання продукти (кетчуп, гірчиця, хрін) і масляні суміші 
(масло з гірчицею, зелене, анчоусне, ракове і т. g.), А також хімічні речовини, 
наприклад глутамат натрію, розбавлена водою оцтова есенція, лимонна кислота 
[1, c. 47]. 

Смакові добавки можуть бути натуральними продуктами і синтетичними 
речовинами. Натуральні продукти використовують як в свіжому (плоди, 
насіння, стебла, кореневища), так і засушеному, розтертому в порошок вигляді; 
використовують і масляні суміші, які не тільки покращують смак страви, але і 
підвищують його калорійність. 

Різні види закусок (як правило, солоних і з різними смаковими добавками) 
відносяться до розряду «снеків», які призначені для вживання в їжу «на ходу». 
Основна цільова аудиторія такої продукції - це підлітки і молоді люди у віці до 
30-35 років. Сухарики та інші снеки також позиціонуються виробниками як 
закуска до пива. Цей ринок вважається досить привабливим і перспективним, в 
першу чергу, за рахунок невеликих вкладень у відкриття такого бізнесу.  

Переважає тут продукція вітчизняних компаній (їм належить 3/4 ринку). З 
усіх інших видів закусок виробництво барошняних закусок вважається 
найбільш рентабельним. Цей же продукт користується найбільшою 
популярністю серед любителів пива. За даними різних досліджень, понад 35% 
респондентів вибирають борошняні закуски в якості закуски під пінний напій 
[1, c,67]. 

За результатами досліджень найбільшим попитом в нашій країні 
користуються такі смаки борошщняних закусок: м'ясні (бекон, салямі), з сиром, 
з цибулею і сметаною, з морепродуктами. Втім, не варто обмежуватися лише 
цими смаками. Не варто боятися експериментувати і створювати власні 
унікальні види виробів. Для цього буде потрібно висококваліфікований 
досвідчений технолог.  

На сьогоднішній день в структурі ринку снеків представлено досить 
велику кількість категорій продуктів. Безліч виробників зацікавлене в 
постійному збільшенні продажів своєї продукції. А оскільки число конкурентів 
збільшується, посилюється також конкуренція між вже існуючими 
виробниками - перш за все за рахунок розширення асортиментної лінійки, 
нестандартних підходів до просування своєї продукції та ін. 

Таким чином, специфіка ринку полягає в нерівномірності розвитку 
сегментів: одні сегменти демонструють негативну динаміку, продажу в інших 
стрімко ростуть. 

Однак виробники продукції, яка втрачає споживчу аудиторію, намагаються 
змінити ситуацію. На думку експертів, основна причина негативного тренда в 
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окремих сегментах - відсутність інновацій, що відповідають поточним 
потребам російського споживача, які помітно змінилися за останнє десятиліття. 
Дійсно, продукція більшості гравців сьогодні представлена в однаковому 
форматі - пакетики однакового розміру, однакові рецепти, в той час як сусідні 
снекові категорії явно активізувалися [2]. 

З огляду на особливості споживання, маркетингові зусилля виробників 
набувають особливої спрямованості. 

Нові технології дозволяють зберігати корисні властивості  продукту, 
робити його смачніше і т.д. Наприклад, завдяки саме таким технологіям 
збільшився термін зберігання, при цьому продукт практично не втрачає 
корисних речовин (технологія обсмажування в струмені гарячого повітря без 
додавання масла). 

Підвищення харчової цінності досягається двома способами: складанням 
найбільш повноцінного раціону і збагаченням відсутніми речовинами. 
Найкраще йти по шляху складання правильного раціону, включаючи в нього 
натуральні харчові продукти, багаті тими речовинами, яких в ньому 
недостатньо. Сприятливо для підвищення біологічної цінності поєднання його з 
продуктами тваринного походження - з молоком, молочними продуктами, 
м'ясом. 

Підвищити харчову цінність можна і шляхом різного комбінування 
продуктів рослинного походження. Відомо, наприклад, що білки бобових 
культур (соя, горох), а також насіння олійних рослин володіють найбільшою 
біологічною активністю в порівнянні з білками зернових культур (жито, 
пшениця). Використання їх в раціоні також підвищує біологічну цінність [3, 
c.84]. 

Інший шлях підвищення біологічної цінності борошняних закусок - 
збагачення його натуральними і синтетичними добавками. Введені натуральні 
продукти, що містять значну кількість білків, незамінних амінокислот, 
вітамінів, мінеральних речовин (знежирене молоко, дріжджі, соєве борошно та 
ін.), Мають переваги перед збагаченням його хімічними препаратами і 
сумішами. Це пояснюється тим, що у всіх натуральних продуктах містяться 
білки, вітаміни, мінеральні речовини в природному стані і у вигляді природних 
сполук, тобто в тій формі, яка краще засвоюється організмом. 

Найбільш важливою є проблема підвищення загального вмісту білка в 
борогняних закусках і поліпшення його амінокислотного складу. Як білкових 
збагачувачів хліба використовують продукти тваринного і рослинного 
походження та синтетичні речовини. До збагачувачів тваринного походження 
відносяться яєчний порошок, молочні продукти (знежирене молоко, молочна 
сироватка і молочна пахта, що є побічними продуктами переробки молока в 
масло і сир, незбиране молоко, харчової казеїн, препарати кров'яного білка і 
ін.). Білки цих продуктів доповнюють білки хліба за амінокислотним складом і, 
крім того, добре засвоюючи, вони набагато підвищують засвоюваність білків 
рослинного походження, зокрема хліба. 

З білкових продуктів рослинного походження для підвищення білкової 
цінності найбільший інтерес представляють продукти переробки бобів сої і 
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білкові препарати з олійних і бобових культур. 
Мінеральне збагачення хлібобулочних виробів. Необхідно тому, що 

співвідношення солей кальцію і фосфору в болрошняних закусках далеко не 
оптимальне. За фізіологічними нормами для різних категорій населення 
оптимальним є співвідношення кальцію і фосфору в їжі, що лежить в межах від 
1:1,5 до 1:2.  

З цією метою промисловість широко використовує молоко і молочні 
продукти, які містять не тільки повноцінні білки, а й в достатній кількості і в 
легко засвоюваній організмом формі кальцій у вигляді лактату кальцію. 
Борошняні закуски, приготовані з додаванням 3-5% сухого молока, містить 
достатню кількість повноцінного кальцію [1, c.47]. 

Збільшення кількості кальцію досягається введенням як сухого 
знежиреного молока, так і молочнокислого кальцію і рибного борошна. 

Підвищення мінеральної цінності борошняних закусок досягається також 
внесенням ферменту фітазою і мінеральних речовин паростків ячмінного 
солоду, який можна додавати в кількості 0,3% до ваги борошна у вигляді 
витяжки при опарном способі приготування тіста. 

В результаті введення природного рослинного продукту - солоду, 
співвідношення кальцію і фосфору поліпшується. 

Підвищення вітамінної цінності. Борошняні закуски збагачують 
вітамінами введенням натуральних молочних продуктів, соєвого борошна, 
дріжджів, солодових паростків і інших речовин, багатих на вітаміни, а також 
внесенням в борошно синтетичних вітамінів - В2, Bi і PP. Всі ці вітаміни 
відносно добре зберігаються в процесі приготування. Норми додавання 
вітамінів в борошно залежать від її виду і сорту. При виробництві сиру, казеїну 
утворюється відхід - молочна сироватка, що має досить високу харчову 
цінність. У ній містяться білки, молочний цукор, жир, кальцій, фосфор. 
Використання молочної сироватки не тільки підвищує харчову цінність 
хлібобулочних виробів, але і покращує якість тіста і готового виробу.  

 
Висновки. Для приготування борошняних закусок підвищеної харчової 

цінності теоретично обґрунтований вибір компонентів, у відсотках до маси 
борошна. Досліджені добавки дозволяють підвищити харчову цінність за 
рахунок збільшення вмісту харчових волокон, а також вітамінів групи В, 
токоферолів, фосфору, магнію та заліза.  
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Анотація: Запропоновано математичну модель електронно-акустичного пристрою 

контролю якісних ознак плодів. 
Ключові слова: якісні характеристики, вихідні сигнали ЕАП, оцінка якості продуктів, 

загасання вільних коливань, контроль якості плодів, коефіцієнт загасання.  
Вступ: На сьогоднішній день відсутнє приладове забезпечення оцінки 

якості продуктів фіксованої геометричної форми, і зокрема плодів баштанових, 
що унеможливлює пряме використання технічних засобів з суміжних областей 
неруйнівного контролю.  Було також проаналізовано ряд наукових джерел, і 
зроблено висновок, що узагальнююча математична модель електронно-
акустичного пристрою контролю якості плодів за параметрами після дії 
ударного збудження не розроблена, що викликає труднощі при розробці даних 
пристроїв для контролю якості плодів із фіксованою геометричною формою на 
різних стадіях розвитку рослини. Таким чином, метою статті є надання 
математичної моделі принципу перетворення сигналу після дії ударного 
збудження плодів у цифровий код на виході пристрою. 

Основні матеріали. Доцільним є використання засобів гібридної 
обчислювальної техніки, що дозволяє, ефективно використовувати переваги 
аналогової (швидкодія, оперативність) і цифрової (точність) техніки [1,3].  

Граничні значення коефіцієнта загасання визначені з експериментально 
встановлених залежностей, з урахуванням геометрії плоду. Визначення 
параметра загасання можна здійснити рядом методів: амплітудно-
площадковим, фазовим, інтегральних оцінок [2, 3]. В даному випадку вимір 
параметра загасання  робиться за сумарним часом спаду кривої, що огинає (до 
нормованого рівня), в кожному цугу хвиль вихідного сигнал (Рис. 2).  

Суть цього методу полягає в тому, що вихідний сигнал ЕАП, що надходить 
з об'єкту контролю, відповідає певній фракції якісного стану плоду 
детектується і фільтрується. В результаті на виході цього блоку з'являється 
сигнал, що апроксимується виразом [4] для одного цугу хвиль: 

ttekUtu δ−= max)( ,
                                                    (1)   

де u(t) - миттєве значення інформаційного сигналу, що відповідає певному 
якісному стану об'єкту контролю, В; Umax - максимальна амплітуда цього 
сигналу, В; k - коефіцієнт пропорційності, визначуваний постійною часу 
фільтру, с-1; δ - коефіцієнт загасання,    з-1; t - час, с.  

Цей сигнал надходить на вхід порогових пристроїв (компараторів) з 
різними рівнями дискримінації, що відрізняються, наприклад, в е разів. Стан 
компаратора визначається виразом (1):  

                 
iUtu ∂≥)( ,

                                                         (2)         

де Uəi - рівень дискримінації i -го компаратора, В. 
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Спільне рішення рівнянь (1) і (2) дозволяє визначити час спрацьовування і 
тривалість вихідного імпульсу компаратора:  

iUttekU ∂≥−δ
max

 .                                                  (3) 

Використовуючи розкладання e-δt у безперервний дріб [5], після 
відповідних перетворень, отримаємо:  

011

max

2 =⋅+− ∂

kU
U

L
t

L
t i

δδ ,                                                 
(4) 

де n - порядковий номер члена ряду.  
З (4) визначається час початку і кінця вихідного імпульсу компаратора:  

)411(
2
1

max
ki нi, kU

LU
L

t iδ
δ

∂−±= 

.                                             
(5) 

Визначаючи різницю між значеннями часу закінчення вихідних імпульсів 
двох компараторів з рівнями дискримінації, що відрізняється у в е разів, 
отримаємо залежність часу спаду вихідного сигналу від коефіцієнта загасання:  

12 kkie tt −=∆ Σt ,
                                                  (6) 

де 
Σ∆ iet
- час спаду амплітуди що огинає вихідного сигналу в е разів, з; tk1, tk2 - 

час закінчення дії вихідного імпульсу, відповідно, першого і другого 
компараторів з різними рівнями дискримінації, с. 

Далі, порівнюючи вичислене значення параметра загасання з його 
граничними значеннями для різних фракцій, визначається його якісний стан і у 
вигляді коду передається у блок індикації.  

Функціональна схема пристрою, що дозволяє здійснити виконання 
необхідних перетворень для визначення параметра загасання плодів різних 
фракцій за якістю приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 - Функціональна схема ЕАП контролю якості плодів: 

МБ - електромеханічний блок, ОК - об'єкт контролю, ВП - вимірювальний перетворювач, У1 - 
підсилювач, Д - детектор, БУК - блок управління ключем, К - електронний ключ, ДМ - демодулятор, 
ПП1, ПП2 - порогові пристрої компаратори, БВ - блок віднімання, БФПІ - блок формування пакету 

імпульсів,             ГПІ - генератор прямокутних імпульсів, ЛЧ - лічильник імпульсів, БНГ - блок 
налаштування ГПІ 
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На рис. 2 представлені епюри вихідних сигналів блоків ЕАП. 

 
Рис. 2 - Епюри вихідних сигналів блоків ЕАП 

 
Для встановлення теоретичних залежностей між параметрами об'єкту 

контролю і вихідними сигналами пристрою визначення коефіцієнта загасання 
побудована математична модель електронно-акустичного пристрою.  

Завданням моделювання ЕАП є математичний опис процесу трансформації 
вхідного сигналу в цифрову інформацію і визначення граничних значенні 
інформативного вихідного параметра пристрою. 

Модель складена на основі функціональної схеми пристрою  (рис. 1). 
Використовуючи положення [2] складена структурна схема ЕАП (Рис. 3) і 
визначений коефіцієнт передачі отриманої системи. 

Для математичного опису ЕАП введений наступний базис операторів з 
урахуванням положень [4]:  

Кіп - оператор, що описує перетворення неелектричного вхідного сигналу 
λ1(t) в електричний u1(t); Ку - оператор, що описує функціонування 
підсилювача; Кв - оператор, що описує процес випрямлення сигналу u2(t); Кк - 
оператор обмежувача тривалості оброблюваного сигналу u3(t); КД - оператор 
демодуляції сигналу u4(t); КПП1, КПП2 - оператори, що описують перетворення 
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сигналу u5(t) в тимчасові інтервали τ1еΣ і τ2еΣ відповідно:  

111 нke tt −=Σt ;         
222 нke tt −=Σt ; 

КГ - оператор, що описує перетворення геометричного параметра об'єкту 
контролю в зміну опору в ланцюзі формування шпаруватості генератора 
прямокутних імпульсів (ГПІ); 

КГПІ - оператор генератора прямокутних імпульсів;  
КБФ - оператор, що описує перетворення тимчасового інтервалу ∑ Σ∆ iet  і 

частоти в пакет імпульсів N, відлічуваних реєстратором ЛЧ.  

 
Рис. 3 - Структурна схема ЕАП 

 
Формальний опис ЕАП відповідно до рисунка 3 визначається наступною 

системою операторних рівнянь:  
)()( 1ВП1 tKtu λ= ; )()( 1У2 tuКtu = ; )()( 2В3 tuКtu = ;

      [ ])(),()( 143к4 tutuКtu = ; )()( 4Д5 tuКtu = ,
     (9) 

де )(1 tλ  - інформаційний параметр якісного стану об'єкту контролю; )(2 tλ  - 
імпульси ударного збудження об'єкту контролю; τieΣ - час дії вихідного сигналу 
і-го порогового пристрою, Uəi - напруга дискримінації компараторів, В; δ - 
параметр загасання , з-1; ΔR(D) - зміна опору на виході блоку налаштування ГПІ, 
пропорційне розміру плоду, Ом.  

Оцінка інформації про геометрію плоду може бути описана виразом:  
TГПІ= KГПІKГ[λ2(t),u2(t)]=KГПІKГ[λ2(t),KуKВП λ1(t)]                    (10) 

Оператор, що описує трансформацію в ЕАП інформаційних сигналів і про 
якісний стан і розмірні характеристики об'єкту контролю має вигляд:  

)(
)](),([

1

21

t
ttNYi λ

λλ=
                                               (11) 

[ ] [ ] ВПKУKВKДKKUtuКUtuККiY К2),(5ПП21),(5ПП1БФ }{ ×∂+∂= ×                 (12) 

Число імпульсів на виході блоку виміру визначається [1]: 

ГПІT
N ieΣ∆= t                                                         (13) 

Використовуючи вирази (7), (13) для  оператор електронно-акустичного  
пристрою можна записати в розгорнутому виді:  
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де Qi - амплітуда i-ої гармоніки вхідного сигналу (зміщення), м; ωi - частота i-
ою грамоники, з-1; φi - початкова фаза i-ої гармоніки вхідного сигналу, рад; τ - 
час затримки інформаційного сигналу по відношенню до збуджуючого 
ударного імпульсу, з; t - поточна координата часу, с.  

Вихідні сигнали функціональних ланок ЕАП описуються виразами:  
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І визначаються вхідними сигналами блоків ЕАП (9.9):  

∑
=

−−+−=
n

i

teitiiQKtu
1

)(])(sin[)( ВП1
tδϕtω

                                    (18) 

∑
=

−−+−=
n

i

teitiiQКktu
1

)(])(sin[)( ВП02
tδϕtω

                                (19) 

∑
=

−−+−=
n

i

teitiiQКkktu
1

])(])(sin[[)( ВП0В3
tδϕtω

                             

(20) 

]sin[i[)( бщ4
tteiUktu о
δω −=                                           (21) 

]max)(5
ttekUtu δ−=

                                               (22) 

−+ += ttTГПИ ; ii UQ ≅ ,
                                             (23) 

де Qmax - максимальна амплітуда ударного імпульсу; τjф, τju - час фронту і 
довжина імпульсу, з; ko - коефіцієнт посилення підсилювача; kв - коефіцієнт 
випрямлення; kобщ - загальний коефіцієнт перетворення.  

 
Отримані аналітичні залежності, що зв'язують вихідні сигнали ЕАП з 

параметрами об'єкту контролю, показують, що вихідні сигнали обернено 
пропорційні до параметра загасання і пропорційні розмірам плодів.  

Висновки.  
Вираз, що описує процес перетворення ударного збудження плодів в 

цифровий код на виході пристрою, дозволяє визначити залежність, що пов’язує 
вихідні сигнали з розмірно-масовими характеристиками і коефіцієнтом 
затухання об’єкту контролю, що несе інформацію про якість плодів, і 
розрахувати граничні значення ознак розподілу плодів на фракції за якісними 
характеристиками. 
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Анотація. Проведені дослідження показали, що використання бактеріальної закваски 

VIVO йогурт в технології  сардельок у вигляді попередньо приготовленого йогурту в 
кількості 2% впливає на зміну активної кислотності в перші 30 хвилин витримки за 
температури 18-20 °С до значення 5,45 одиниць від початкового значення 5,64. Подальша 
витримка фаршу з бактеріальною закваскою ще протягом 30 хвилин виявилась недоцільною. 

Дослідження амінокислотного складу фаршу із закваскою дали можливість 
стверджувати, що кількість амінокислот у досліджуваному зразку фаршу з внесеною 
закваскою за 30-хвилинної витримки збільшується (+0,057), в тому числі незамінних 
амінокислот (+0,0243), порівняно з фаршем без витримки.  

Ключові слова: бактеріальна закваска, амінокислоти, сардельки, активна 
кислотність, біологічна цінність. 

Вступ. Зміна структури харчування та якості продуктів, вживання 
висококалорійної їжі з підвищеною кількістю тваринних жирів, щоденне 
споживання простих вуглеводів призводить до збільшення частки населення з 
надмірною вагою, факторів ризику у виникненні різних захворювань та 
скорочення тривалості життя. В цих умовах необхідно зосередити увагу на 
сучасних проблемах харчування населення та використати усі можливі шляхи, 
аби запобігти ушкодженню організму несприятливими чинниками. 

Останніми роками в масштабах всього світу зростає рівень уваги до 
здорового харчування та пріоритетності дій у цій сфері. Цим проблемам 
присвячені роботи провідних вчених (А. М. Сердюк, Ю. І. Кундієв, А. М. 
Нагорна, В. П. Широбоков, В. Ф. Москаленко, Т. С. Грузєва, Г. Л. Апанасенко, 
Ю. В. Єрмолова, І. М. Горбась).   

Тому одним із реальних шляхів вирішення проблеми харчування є 
створення нових, унікальних продуктів з комплексними властивостями,  
високим вмістом білку, збагачених харчовими волокнами, вмістом 
поліненасичених жирних кислот родини омега-3 і пробіотиками, які не тільки 
не поступаються своїми характеристиками існуючим продуктам харчування, 
але і за деякими властивостями перевершують їх. 

Основний текст. Мета роботи - обґрунтування та удосконалення 
технології сардельок з використанням бактеріальної закваски (біфідобактерій), 
гарбузової олії, вівсяних висівок.  

У роботі використовувались стандартні методи досліджень білку, жиру, 
вологи, мінеральних речовин, органолептичних показників; рН визначали 
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портативним рН-метром згідно загальноприйнятої методики, амінокислотний 
склад - на амінокислотному аналізаторі «Biotronik LC-2000» (Німеччина) з 
фотоколориметричним детектором при довжині хвилі 570 нм. 

Розроблені рецептури сардельок включали, як основну сировину, м'ясо 
куряче та індиче з додаванням бактеріальної закваски у вигляді попередньо 
приготовленого йогурту в кількості 2%, гарбузової олії та вівсяних висівок з 
різним відсотковим вмістом. Аналогом слугували сардельки «Яловичі» 1с, які 
були взяті за контроль. 

Бактеріальна закваска для приготування кисломолочного продукту йогурт, 
яка використовується також в чистому вигляді в якості пробіотику, містить 
молочнокислі стрептококи, лактобактерії, болгарську і ацидофільну паличку та 
біфідобактерії (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. 
Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis). Спільно 
розвиваючись, ці бактерії дають високий вміст молочної кислоти, яка згубно діє 
на хвороботворні бактерії.  

Дослідження проводили по визначенню активної кислотності м’ясної 
сировини, фаршу дослідного зразка без додавання бактеріальної закваски, а 
також зміну активної кислотності фаршу дослідного зразка під дією закваски 
через кожні 15 хвилин  витримки протягом 1 години. Встановлено, що рН 
індичого м'яса – 6,0, курячого – 5,45, рН фаршу зразка без внесення закваски -  
5,79.  

Зміни значення рН фаршу із закваскою протягом 1 години витримки 
представлено на рисунку. 

 
Рис.  Динаміка зміни  рН фаршу із закваскою в процесі витримки 
 
В результаті досліджень було встановлено зміщення pH фаршу в кислу 

сторону через 30 хвилин витримки, більш тривале витримування фаршу із 
закваскою є недоцільним. 

Для визначення повноцінності білків було досліджено амінокислотний 
склад і обраховано амінокислотний скор відносно «ідеального білку» фаршу з 
закваскою без витримки та за 30-хвилинної витримки.  

Кількість амінокислот у фарші та амінокислотний скор наведено в 
таблицях 1, 2. 

Проведені дослідження амінокислотного складу фаршу для сардельок 
показали, що в складі білків представлені всі незамінні амінокислоти. Окрім 
того, у дослідному зразку фаршу з внесеною закваскою за 30-хвилинної  
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Таблиця 1 
Амінокислотний склад фаршу з закваскою без витримки 

Назва амінокислоти Концентрація, 
мг/ 100 г фаршу 

Скор, % Еталонний білок, 
мг/100 г 

Аланін 1,202   
Аргінін 1,336   

Аспарагін 0   
Аспарагінова кислота 1,796   

Валін* 1,061 21,22 5,0 
Гістидин 1,451   
Гліцин 0,853   

Глутамін 0   
Глутамінова кислота 2,803   

Ізолейцин* 1,075 26,88 4,0 
Лейцин* 1,715 24,5 7,0 
Лізин* 2,003 36,49 5,5 

Метіонін* 0,002 0,057 3,5 
Пролін 0,543   
Серин 0,783   

Тирозин 0,456   
Треонін* 0,884 22,1 4,0 

Триптофан* 0,477 47,7 1,0 
Фенілаланін* 0,766 12,76 6,0 

Цистеїн 0,008   
Всього 19,214   

*незамінні амінокислоти 
Таблиця 2 

Амінокислотний склад фаршу з закваскою після 30-хвилинної витримки 
Назва амінокислоти Концентрація, 

мг/ 100 г фаршу 
Скор, % Еталонний білок, 

мг/100 г 
Аланін 1,204   
Аргінін 1,339   

Аспарагін 0   
Аспарагінова кислота 1,8   

Валін* 1,067 21,34 5,0 
Гістидин 1,454   
Гліцин 0,859   

Глутамін 0   
Глутамінова кислота 2,81   

Ізолейцин* 1,079 26,975 4,0 
Лейцин* 1,718 24,5 7,0 
Лізин* 2,008 36,5 5,5 

Метіонін* 0,0033 0,094 3,5 
Пролін 0,546   
Серин 0,785   

Тирозин 0,458   
Треонін* 0,887 22,18 4,0 

Триптофан* 0,479 47,9 1,0 
Фенілаланін* 0,766 12,76 6,0 

Цистеїн 0,0089   
Всього 19,271   

*незамінні амінокислоти 



 Том 1. Выпуск 9                                                                                                                             Технические науки 

Научный взгляд в будущее 94 

витримки виявлено більшу кількість (+0,057) амінокислот, в тому числі 
незамінних (+0,0243), порівняно з фаршем без витримки.  

Дослідження підтверджують, що внесення закваски у фарш та 30- 
хвилинна витримка збільшує кількість амінокислот та підвищує їх 
біодоступність в складі білку м’яса. Маємо думку, що для отримання кращого 
результату по підвищенню кількості амінокислот слід було б використовувати 
закваску більшої концентрації. 

Заключення і висновки: 
- дослідження фаршу для сардельок показало, що бактеріальна закваска 

VIVO йогурт впливає на величину рН м’ясної системи, яка змінюється  в 
процесі 30-хвилинної витримки фаршу в кислу сторону;  

- дослідження амінокислотного складу фаршу з закваскою після 30-
хвилинної витримки дало змогу вивільнити амінокислоти з білка та підвищити 
їх кількість на 0,057 мг/100 г, в тому числі незамінних на 0,0243 мг/100 г 
порівняно з фаршем без витримки. 
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Abstract. Researches which have been conducted showed that the use of bacterial ferment of 

VIVO yoghurt as the preliminary prepared yoghurt about 2% in technology of sausages influences on 
changing of active acidity in the first 30 minutes of exposure at temperature 18-20 ºC to meaning 
5,45 units from initial meaning 5,64. Further exposure  of stuffing with a bacterial ferment appeared 
yet  unreasonable during 30 minutes. 

Researches of amino acid composition of stuffing with a ferment gave an opportunity  to 
consider that the amount of amino acids in the investigated standard of stuffing with ferment at 30-
minute exposure control have been increased (+0,057), including irreplaceable amino acids 
(+0,0243), comparatively with stuffing without exposure. 

Keywords: bacterial ferment, amino acids, sausages, active acidity, biological value. 
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