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ГЛАВА 1. ОБРАЗОВАНИЕ БОРСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ В
МОНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ

УТВОРЕННЯ БОРВМІСНИХ КОМПЛЕКСІВ В МОНОКРИСТАЛАХ КРЕМНІЮ
THE FORMATION OF BORON-CONTAINING COMPLEXES IN SILICON SINGLE CRYSTALS

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-004
Введение
Выращивание бездислокационных монокристаллов кремния по методу
Чохральского с минимальным содержанием макро- и микродефектов структуры
является одной из главных научных проблем и задач современности. Качество
создаваемых микроэлектронных устройств в значительной степени зависит от
совершенства исходных монокристаллов. Поэтому необходимо выращивать
монокристаллы Si, в которых дислокации полностью отсутствуют (или их
предельное содержание в объеме кристалла не превышает 103 см-2), с
равномерным распределением легирующих и остаточных примесей, с
контролируемым и ограниченным содержанием собственных точечных
дефектов структуры [1].
Дислокации, в свою очередь, оказывают существенное влияние на
электрофизические свойства монокристаллов кремния. Это влияние связано с
наличием упругих
напряжений вокруг дислокации и оборванных
(ненасыщенных) связей. Влияние дислокаций на работу приборов связано с
типом приборов и технологией их изготовления. В настоящее время
преимущественно налажено производство бездислокационных монокристаллов
кремния. Обобщенная схема классификации дефектов кристаллической
решетки представлена на схеме.

Схема классификации дефектов кристаллической решетки
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В настоящее время представлена следующая характеристика некоторых
типов микродефектов:
- А – тип: продукт взаимодействия атома кислорода с вакансией в
кремнии. Устойчивы до 600К. Могут генерировать дислокации. А-дефекты
располагаются в областях, удаленных от поверхности кристалла и от краев
пластин, вырезанных из кристалла. Размер составляет 3…20 мкм [2]; ∼1...3 мкм
[3];
- B – тип: Ромбовидные и квадратные скопления точечных дефектов.
Выделения. состоящие из собственных межузельных атомов кремния и атомов
примесей кислорода и углерода. Размер дефектов составляет 15…45 нм;
N=~1010 см-3[4];
- D – тип: микропреципитаты, образующие в результате взаимодействия
вакансий и атомов остаточного кислорода, с образованием кристаллической и
аморфной фаз типа SiO2 (50…60 нм; N=~1013 см-3[5]);
- пластинчатые преципитаты, дислокационные петли: обладают
достаточно высокой активностью в качестве центров гетерогенного зарождения
дислокаций (~25нм; 0,1…0,3 мкм; N=~3∙1010; 5,8∙1011 см-3 [6]);
- дефекты упаковки: нарушения законной последовательности атомов в
их укладке в кристаллической решетке. Центры зарождения дислокаций.
(1,5…2 мкм; N= 0,25... 5∙109 см-3[6]);
- комплекс примеси: устойчивое образование в виде квазимолекулы в
кристаллической матрице, которое обладает своими индивидуальными
физическими свойствами. Обладает своей симметрией, которая отличается от
симметрии правильного кристалла. Может занимать в решетке несколько
эквивалентных положений относительно базового атома. Нахождение примеси
в межузлии – электронейтральность ( ~54 нм; N=~104 см-3[7])
Также
процессы
дефектообразования
в
бездислокационных
монокристаллах кремния, выращенных по методу Чохральского, определяются
наличием СТД и распределением фоновой примеси кислорода. В ходе
выращивания можно выделить основные тепловые зоны [7]:
- вблизи 1683 К – фронта кристаллизации происходит рекомбинация СТД:
вакансий и межузельных атомов; при легировании кремния бором до
концентрации ~ 6∙1010 имеет место эвтектика при 1676 К [8];
- 1373...1323 К – образование вакансионных микродефектов (микропоры,
оксидные частицы) и кластеров межузельных атомов кремния;
- 1223...1023 К – распад твердого раствора кислорода с миграцией центров
зарождения преципитатов (комплексов);
- 1023...723 К – растут размеры преципитатов, формируется общая картина
распределения примесей в монокристалле кремния.
В зависимости от методов выявления, различают следующие типы
дефектов в монокристаллах кремния, выращенных по методу Чохральского [9]:
- FPD (flow pattern defects) – фигуры травления, имеющие форму конуса;
наблюдаются при высоких скоростях выращивания;
- COP (crystal originated particles) – фигуры травления пирамидальной
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формы глубиной ~ 0,14 мкм, сечением 0,12…0,3 мкм, ограниченные
плоскостями {111};
- IR LSTD (IR laser scattering tomography defects) – выявляемые с помощью
лазерной рассеивающей томографии октаэдрические пустоты с линейными
размерами 0,1…0,3 мкм, грани которых покрыты окислом SiOx. Та же природа,
что и у COPs;
- SEPD (Secco etch pits defects) – ямки травления, выявляемые в травителе
Секко, не имеющие конической формы;
- OPPD (optical precipitate profiler defects) – дефекты, выявляемые методом
оптической интерференции.
FPD и IR LSTD имеют полосчатое распределение, обусловленное
флуктуациями температуры на фронте кристаллизации.
Можно с большой уверенностью предполагать, что перечисленные виды
дефектов являются одними и теми же дефектами, выявляемыми различными
методами.
Микродефекты монокристаллов на сегодня приобретают все большее
значение в связи со стремлением к минимализму размеров приборов.
Стратегическими направлениями улучшения качества и структурного
совершенства монокристаллов кремния является достижение оптимального
соотношения между скоростями роста монокристаллов и градиентами
температур, подпитка расплава, выдержка тепловых условий и режимов
выращивания, качества исходного загрузочного материала.
В настоящей работе представлены основные результаты по исследованию
такого вида дефекта как образование комплексов примесей. Особое внимание
уделяется вопросу термодинамики, в частности конфигурационной энтропии.
Представлен особый подход рассмотрения взаимодействия примесей при
помощи закона Кулона.
Изменение удельного электрического сопротивления монокристаллов
кремния прослеживается при варьировании режимов термической обработки, с
последующим представлением математической модели данного процесса.
1.1. Взаимодействие примесей и дефектов в кристаллической решетке
Межпримесные взаимодействия. Известно [10], что состояние дефектов в
монокристаллическом кремнии оказывает существенное влияние на его
электрические и физические свойства. Процессы зарождения и роста дефектов
непосредственно зависят от наличия в монокристалле кремния фоновых
примесей кислорода и углерода. Присутствие в бездислокационных
монокристаллах в сопоставимых концентрациях как фоновых примесей так и
собственных межузельных атомов кремния, примесных атомов и вакансий –
приводит к сложным взаимодействиям между ними. Установлено [10], что эти
взаимодействия определяются условиями выращивания монокристалла
кремния.
При
сильном
легировании
монокристаллов
кремния,
кроме
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взаимодействия примесей с атомами основного вещества и структурными
дефектами, возможно взаимодействие атомов легирующего вещества друг с
другом.
В работе [11] имеются следующие выводы в отношении равновесной
микропримеси в кристалле:
- примесь (одноатомная, молекулярная, дефект) вписывается в локальную
симметрию кристалла. Следовательно, ее потенциал характеризуется либо
точечной группой кристалла, либо элементами точечной симметрии,
входящими в малую группу;
- примесные атомы образуют связи с основными атомами. Эти связи
можно рассматривать как деформированные связи основной решетки. К
примеси необходимо причислять атомы основной решетки, образующие связи с
примесными атомами. Дефект деформирует связи основных атомов, поэтому
может рассматриваться как примесь.
Связи примесных состояний деформированы, они в симметричном
отношении эквивалентны связям основной решетки. Поэтому основное
многоэлектронное состояние решетки формируется вместе с основным
состоянием примесных элементов. Плотность зарядов многоэлектронной
функции основного состояния равномерно распределена по решетке, за
исключением отдельных смещений (разряжений), соответствующих примесям.
Они сказываются на энергетическом уровне основного состояния. При наличии
примесей он искривляется – вместо прямой появляется кривая с максимумами
или минимумами энергий [11].
Результатом взаимодействия примесных атомов является образование
комплексов примесей, атомов матрицы с примесями, а также комплексов
примесей с фоновыми примесями [12]. На рис.1.1 отображены основные типы
дефектов.

а)
б)
Рис. 1.1. Основные типы дефектов в кристаллической решетке
атом примеси
атом матрицы
а) раствор внедрения; б) раствор замещения.
Внутренние межпримесные взаимодействия в монокристаллическом
кремнии изменяют свободную энергию кристалла как замкнутой
термодинамической системы [13]. В свою очередь различают статистические,
зарядовые, потенциальные, ассоциативные взаимодействия.
Статистические взаимодействия связаны с размещением структурных
элементов по позициям кристаллической решетки. Они в свою очередь
оказывают влияние на конфигурационную энтропию системы [14].
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Зарядовые взаимодействия – это часть электромагнитных взаимодействий,
обуславливающих выполнение закона сохранения зарядов, однако не
приводящих к появлению избыточной энергии кристалла.
Потенциальные
взаимодействия
–
это
комплекс
различных
взаимодействий, приводящий к изменению свободной энергии за счет роста
потенциальной энергии кристалла. Взаимодействия, при которых структурные
элементы кристалла не создают ассоциатов, самостоятельно размещаются по
позициям кристаллической решетки.
Ассоциативные (комплексообразующие) взаимодействия приводят к
образованию ассоциатов или комплексов, т.е. новых структурных элементов
решетки, обладающих определенными свойствами и размещаются по
кристаллическим позициям как единое целое. В настоящее время
комплексообразующие взаимодействия вызывают все больший интерес [15, 16,
17].
Комплексы примесей. Эффект политропии. В ряде источников [13, 8]
высказывалось предположение о том, что в монокристаллах кремния и
германия может протекать образование пары, состоящей из двух донорных
(акцепторных) ионов, таких как P, B, As, и др., с образованием молекулы
аналогичной молекуле водорода H2.
При исследовании свойств монокристалла следует учитывать структурные
особенности вещества во всех 3-х агрегатных состояниях: твердое
(монокристалл), жидкое (расплав) и газообразное.
При исследовании твердого состояния авторы работ [9, 18, 1] в основном
руководствовались данными измерений n (концентрации носителей заряда), τ
(времени жизни неравновесных носителей заряда), ρ (электрического
сопротивления), а также анализом структурных параметров кристаллической
решетки (наличие микродефектов, дислокаций, сколов, трещин и т. д.). Было
обнаружено несоответствие концентрации неравновесных носителей заряда и
истинной концентрации примеси (независимо от легирования акцепторами или
донорами). Нейтральность примесей объяснялась нахождением атомов примеси
в позиции замещения.
Силы межатомного взаимодействия обеспечивают установление общего
геометрического пространственного порядка в расположении атомов. Чем
выше температура, тем интенсивнее их колебание (возбужденное состояние
атома), что приводит к переходу атома в ионизированное состояние. При этом в
результате взаимодействия атомов примеси с атомами матрицы (кремния)
происходит образование определенных комплексов [19,20,21]. Перемещения
атомов решетки могут изменять состояние ионизации дефекта.
Предположительно, соседние атомы смещаются и сближаются настолько, что
образуют между собой связи. При взаимодействии атомов элементов 3-й и 5-й
групп периодической системы Менделеева в кремнии и германии происходит
образование комплексов как в позиции замещения, так и в позиции внедрения.
Первые, в свою очередь, электрически активны, вторые электрически
нейтральны.
Комплекс примеси – это устойчивое образование в виде квазимолекулы в
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кристаллической матрице, которое обладает своими индивидуальными
физическими свойствами. Комплекс обладает своей симметрией, которая
отличается от симметрии правильного идеального кристалла, и,
соответственно, может занимать в решетке несколько эквивалентных
положений относительно неподвижного базового атома.
Образование комплексов (сложных дефектов) происходит в несколько
этапов: образование дефектов (дефектов по Шоттки, по Френкелю и т.д.) → их
миграция → объединение с другими дефектами. В кремнии наблюдалось
группирование вакансий с вакансиями, а также с кислородом, фосфором,
литием и с другими примесными элементами [22,23]. Атом примеси находится
под действием периодического поля кристаллической решетки и ближнего
кулоновского поля. Потенциал этого кулоновского поля будет ослаблен в силу
действия влияния всего кристалла в целом [24].
На основе законов квантовой механики электронные оболочки могут
осуществлять не только кулоновские притяжения-отталкивания, но и ван-дерваальсовы силы притяжения (дисперсионное взаимодействие). Суммарное
взаимодействие выражается уравнением Борна и Майера [25]
,
где

(1.1)

– выражает действие кулоновских сил притяжения

(отталкивания);
c
– дисперсионное взаимодействие (с - константа);
r6
0
b
–
выражение,
которое
определяет
отталкивающее
Br ~ n
0 r
взаимодействие,
где b – поправочный коэффициент из уравнения Ван-дер-Ваальса равный
учетверенному объему молекул;
hvмакс – нулевая энергия решетки при максимальных частотах vмакс
колебаний решетки.

( )

Комплекс примесных атомов – комплексия – это термодинамически
равновесный дефект в твердом растворе, который расположен либо в узлах
кристаллической решетки и является электрически активным, либо в
межузлиях – электрически неактивен [26].
Образование данных комплексов существенно влияет на температурные и
концентрационные зависимости параметров кристаллической решетки,
коэффициентов диффузии, растворимости примесных атомов [26,1] (чем выше
предел растворимости примеси, тем при больших концентрациях имеет место
отклонение концентрации легирующей примеси от концентрации носителей
заряда – эффект политропии). Образование нейтральных и однократно
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заряженных комплексов показано на рис. 1.2. (по данным [27])

Рис. 1.2. Кривые n0 (N) в случае комплексообразования примесей:
1 – образование нейтральных комплексов; 2 – образование однократно
заряженных комплексов.
Впервые подобные сложные ассоциированные дефекты были обнаружены
в работах, посвященных исследованию ионизации примесей в Ge и Si [1,27].
Суть наблюдаемых на опыте эффектов отображена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Сопоставление концентраций носителей и примесей в германии,
кремнии и арсениде галлия, по данным [27]:
1 – Ge-Sb; 2 – Ge-As; 3 – Si-As; 4 – GaAs-Te; 5 – GaAs-Se; 6 – GaAs-S.
В последнее время глубокий интерес представляет поведение примеси
бора в монокристаллическом кремнии. Интерес вызван эффектом политропии
и связан с отличием электрофизических характеристик в образцах кремния,
легированных бором. Можно предположить, что одноименные ионы
удерживают вакансии, образованные, например, при выходе примесных атомов
из узлов решетки (под воздействием внешних условий). В каждый момент
времени они, посредством диффузионного переноса, мигрируют к каким-либо
стокам (границы дислокаций, межзеренные границы и др.). В результате
МОНОГРАФИЯ
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взаимодействия с вакансиями образуются комплексы вакансия-примесный ион.
В свою очередь, для случая комплекса типа B-B можно записать B++V2-+B+→BB.
В данном случае дивакансия служит связующим и транспортным
средством примесного иона для переноса его к стоку. При достижении стока
примесный ион закрепляется на нем, а вакансия либо аннигилирует либо идет
на образование другого дефекта. Новая вакансия, мигрируя, встречает новый
примесный ион, взаимодействует с ним и «переправляет» его к стоку.
Комплексы бора неустойчивы, нестабильны даже при комнатной температуре
[28]. Возможно, что образованию комплексов сопутствует явление
коалесценции, в результате которой происходит слияние частиц, протекающее
самопроизвольно с образованием квазимолекулы под действием сил
поверхностного натяжения. Коалесценция связана с диффузионными
процессами, протекающими при выращивании монокристаллов кремния.
Монокристаллы кремния имеют ковалентный тип связи (обменный), но так
как атомы в процессе выращивания переходят в ионизированное состояние, то,
соответственно, тип связи будет смешанный. Для ковалентной связи характерна
четко выраженная направленность действия межатомных сил. Силы
притяжения обусловлены присутствием «отрицательного газа» между
положительно заряженными ионами, т.е. электростатические силы. Силы
отталкивания имеют частичный электростатический характер из-за взаимного
отталкивания положительно заряженных ионов. По принципу Паули,
электроны с одинаковым направлением спинов не могут занимать одну и ту же
область пространства без повышения кинетической энергии системы.
Электроны обладают некой «структурой», благодаря чему они поляризуются в
ходе первого столкновения [29,30,31]. В случае взаимодействия двух
одноименных атомов происходит переориентация направления электронов этих
атомов.
Между любыми двумя нейтральными атомами или группами атомов
действует сила притяжения. Она довольно мала и быстро уменьшается при
увеличении расстояния между атомами. Поскольку кристалл представляет
собой многочастичную квантово-механическую систему из ядер и электронов,
то комплекс характеризуется
энергией. При сближении атомов их
электронные оболочки перекрываются и происходит электростатическое и
квантово-механическое отталкивания. Но, в случае, когда сильно увеличивается
концентрация или уменьшается диэлектрическая постоянная среды, то
«атмосфера», которая окружает атомы, значительно уменьшается, что приводит
к уплотнению «атмосферы» (т.е. удерживанию атомов на близком расстоянии)
[8]. По теории Дебая и Хюккеля [8] одним из основных положений является
введение понятия об ионной атмосфере противоположного знака, которой
стремится окружить себя ион.
Атомы бора, находясь в межузлиях, могут вызывать смещение атомов
матрицы из узлов решетки с образованием электрически нейтральных
комплексов SiBx (т.е. межузельный атом кремния захватывается ионом бора и
МОНОГРАФИЯ
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происходит образование гантели Si+-B-) [13]. Огромный вклад вносит и фоновая
примесь кислорода, которая, как известно [13], образует с бором электрически
неактивные комплексы (комплексы типа BOx с х=5).
Исследованию комплексов примеси посвящено много работ [32,33], т.к.
образование данного типа дефекта в полной мере оказывает влияние на
электрофизические параметры, выращенного методом Чохральского,
монокристаллического кремния. Комплексообразование примесей обусловлено
эффектом политропии, т.е. деградацией (изменением) параметров
монокристаллов кремния (концентрации носителей заряда, удельного
электрического сопротивления, времени жизни неравновесных носителей
заряда и т.д.). Атомы примеси совместно с дефектами образуют сложные
комплексы, которые являются ловушками для носителей заряда, и в результате
электроны (дырки) «живут» не в зоне проводимости (валентной зоне), а
«сидят» на энергетических уровнях, образованных этими комплексами [34].
Расплав кремния имеет структуру жидкости, которая состоит из
квазикристаллов и хаотично блуждающих (в зависимости от температуры)
атомов кремния. Энергия связи частиц в комплексах с m>1 будет намного
выше, чем у простой пары колеблющихся атомов (с m=1), и вероятность
образования комплексов будет убывать с увеличением числа атомов m.
Различие энергии связи атомов примеси в разных комплексах проявится в
различии температур кристаллизации основного кристалла и комплекса. По
данным [1], температура кристаллизации комплексов будет выше температуры
кристаллизации основного кристалла, т.е. комплексы примесей в выращенном
монокристалле кремния как бы «заморожены». В работе [1] показано
присутствие многоатомных молекул в расплавах типа N2, O2, O3, P4, S8, что они
не являются продуктами вторичных реакций, а отражают структуру
расплавленного кристалла.
Скорость зарождения m-мерного комплекса в объеме жидкой фазы можно
записать как:

 E 
cσ m 
æ
m
,
 exp −
(1.2)
g m = N exp −
À
2


k
T
 0 
 T(Δ Tm ) 
где
N ж - концентрация примеси в жидкой фазе, см-3;
А
Em – энергия активации перехода атома в m-мерный комплекс;
c – постоянная;
σm – величина, аналогичная поверхностному натяжению;
∆Τm – концентрационное переохлаждение расплава за счет кристаллизации
m-мерного комплекса.
В ряде случаев необходимо оценить значение lg K при достаточно высоких
температурах или осуществить расчет термодинамической системы реакции,
для которой ход теплоемкостей при таких температурах неизвестен. Для этого
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используются методы приближенных вычислений [25].
В случае легирования кремния бором, можно записать уравнение
экзотермической реакции:
(1.3)
Si + B = Six By + Qр ,
где Qр – тепловой эффект реакции, кДж/моль.
Для вычисления неизвестного значения Т используем приближенное
уравнение Нернста
Qp
(1.4)
lg K p (исх ) = −
+ ∑ ν1.75 lgT + ∑ νγ ,
19.142T
где ∑ ν - число молей исходных веществ минус число продуктов реакции;
∑ νγ - сумма условных химических постоянных исходных веществ минус
сумма этих постоянных продуктов реакции.
Методы определения дефектов примеси. Установление природы
некоторых видов дефектов сопряжено с трудностями их выявления [35].
Исследование явления политропии, наблюдаемое при выращивании
монокристаллов кремния, наталкивается на большое число методических
трудностей. Дефекты в виде комплексов практически невозможно определить
рентгеновскими методами, так как уже 1 % одной фазы, представляющей собой
примесь в фазе, не может быть найден рентгеноструктурным анализом [1].
Локальный анализ по вторичному рентгеновскому излучению при электронной
бомбандировке кристалла, если удастся достичь достаточно высокой
разрешающей силы этого метода. Полезную информацию могут дать опыты по
рассеянию рентгеновских лучей и нейтронов. Большая надежда на методы,
связанные с прохождением ультразвука в кристаллах и жидкостях.
Существование комплексов атомов примеси, которые присутствуют в
кристалле может объяснить расхождение в концентрациях носителей заряда и
концентрации легирующей вводимой примеси, найденных химическим
анализом и из измерений коэффициента Холла [1].
Прямое подтверждение образования в кристаллах комплексов было
получено при исследовании масс-спектров кремния. При масс-спектральных
исследованиях монокристаллов кремния легированных мышьяком, была
зафиксирована линия, принадлежащая ионам (SiAs2)+, но ее интенсивность
была слабой – на уровне 10-8 %, т.е. на границе чувствительности прибора.
Исследование того, каким образом примеси в кремнии становятся
электрически неактивными, является важным для дальнейшего развития
электроники. Одной из особенностей современной физики является
наглядность. Визуализацией примесных комплексов занимаются много научноисследовательских лабораторий с широким спектром используемого дорогого
оборудования, совершенствуя существующие методы.
Широкое распространение получила растровая электронная микроскопия
(РЭМ) для прямого наблюдения и исследования дефектов в полупроводниках
[36]. В основе работе РЭМ лежит принцип сканирования исследуемой
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поверхности электронным зондом. В результате взаимодействия электронного
пучка с объектом исследования в точке встречи возникают вторичные,
отраженные, поглощенные и прошедшие электроны. Любой из этих
электронных потоков может быть реализован в виде полезного видеосигнала.
Основное преимущество РЭМ перед другими методами изучения дефектов
заключается в том, что она позволяет не просто наблюдать дефекты, но
одновременно прослеживать процессы их трансформации и движения в
материале [37,38]. Большие возможности РЭМ при исследовании структурных
и технологических дефектов в кремнии связаны с использованием РЭМ в
режиме наведенного тока (НТ) [39].
Исследователям из Lucent Technologies [40] с помощью просвечивающей
электронной микроскопии высокого разрешения удалось наблюдать отдельные
атомы примеси и примесные комплексы сурьмы в сильно легированном
кремнии (рис. 1.4). В этой работе были подготовлены специальные образцы с
толщиной менее 3 нм. Концентрация примеси (сурьмы, которая относительно
кремния является донором) в исследуемых образцах составляла 9,35·1020см-3, а
концентрация свободных электронов по данным холловских измерений
составляла 6,5·1020см-3, т.е. примерно 30% примесей являлись электрически
неактивными.

Рис. 1.4. Модельные и экспериментальные изображения разных типов
комплексов с участием атомов примеси. Атомы примеси (точнее, колонки
атомов, содержащие примесь) показаны стрелками.
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Широко используемая зондовая микроскопия (сканирующая туннельная
микроскопия, атомно-силовая микроскопия и т.д.) позволяет наблюдать
поверхности образца; просвечивающая электронная микроскопия высокого
разрешения на сегодня требует предварительно подготовленные достаточно
тонкие образцы исследуемых пластин [41,42].
Американские ученые сумели улучшить максимально достижимое
разрешение рентгеновской микроскопии до 8 нм. С помощью дифракционной
рентгеновской микроскопии будет реально получать трехмерные изображения
объектов с разрешением в 2-3 ангстрема. Экспериментальным подтверждением
существования крупных дефектов в монокристаллах кремния, легированных
бором, являются результаты работы, полученные методом сканирующей
лазерной ИК-микроскопии [43]. По данным работы [44] атомы примеси бора
могут находиться в междоузлиях и вызывать смещения атомов кремния из
узлов кристаллической решетки с образованием электрически нейтральных
комплексов B-Si с ионным типом связи.
Применение перечисленных выше методов рентгеновской топографии,
электронной микроскопии и др. в условиях промышленного производства
весьма затруднительно, вследствие их дороговизны.
Термическая обработка монокристаллов кремния. Вследствие малой
энергии ионизации (~0,04 эВ) атомы бора в кремнии при комнатной
температуре практически полностью ионизированы и концентрация носителей
заряда может определяться концентрацией легирующей примеси, вводимой в
кристалл [45].
В работе [46] получено значение Е=2,0...2,1 эВ (энергия активация
междоузельных атомов бора) для Т=600 °С близко к приведенному значению в
[47] энергии активации отжига междоузельных атомов бора в расщепленных
конфигурациях 1,7...1,8 эВ. Интервал температуры отжига составлял 550...600
°С, что близко к температурному интервалу распада комплексов В-i (i –
междоузельный атом) (Т≥ 600° С).
Результаты исследований в работе [47] позволяют установить причину
противоречивости данных литературы о роли атомов В в процессах
структурных перестроек в Si при большой скорости генерации точечных
дефектов. С одной стороны, в работе [48] утверждается, что атомы бора входят
в состав стержнеобразных дефектов (СД). С другой, по данным [49] плотность
и размеры СД в кристаллах с N≥1019 см-3 значительно меньше по сравнению с
нелегированными кристаллами. Pезультаты экспериментов по облучению
легированных бором кристаллов кремния электронами высоковольтного
электронного микроскопа (ВЭМ) показывают, что атомы бора могут являться
как центрами аннигиляции, так и центрами зарождения СД. Условия
проявления той или иной роли атомов В определяются наличием стока для
генерируемых облучением вакансий (v). Сток v на окисленную поверхность Si
вызывает повышение концентрации i (междоузельных атомов) в
приповерхностных областях, так что атомы В служат центрами образования
СД.
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Также наблюдается формирование петель при облучении в ВЭМ
сильнолегированных атомами фосфора (Р) кристаллов Si [49]. Процесс
возникновения дислокационных петель включает последовательные реакции
взаимодействия точечных дефектов с атомами Р. Увеличение энергии
активации в процессах взаимодействия i с комплексами Р-v до значений в
интервале 0,6...1,3 эВ является причиной возникновения петель при достаточно
большой температуре кристаллов Т≥ 600° С. Наличие энергетического барьера
для взаимодействия i с комплексами Р-v уменьшает также скорость
аннигиляции v и i в сильнолегированных Р кристаллах Si.
Известно [50], что с возрастанием концентрации легирующего элемента
свыше 1,0·1018 см-3 прирост концентрации носителей заряда начинает отставать
от концентрации атомов легирующей примеси (явление политропии).
Известно [34,51,12], что в объеме монокристаллического кремния
независимо от степени легирования и типа примеси имеются дефекты, которые
значительно изменяют свойства монокристаллов. При последующей
термической обработке монокристаллов кремния, легированных бором,
наблюдается увеличение времени жизни неравновесных носителей заряда
(τн н.з.), и это объяснялось вероятным освобождением фоновой примеси
кислорода из примесного комплекса В-О [52]. Состояние этих дефектов
нестабильно.
Имеется три основных температурных интервала, при которых образуются
термодоноры ТД1, ТД2, ТД3 в монокристаллах кремния: 573…773 К,
873…1173 К, 1173…1373 К. В процессе дальнейшего использования раннее
выращенные монокристаллы кремния подвергаются различным термическим
обработкам, которые изменяют характеристики монокристаллического
кремния.
Поэтому исследование поведения примесей
в объеме
монокристаллического
кремния
является
важным
для
развития
микроэлектроники и солнечной энергетики.
Возможно, что сложные дефекты, образующиеся при закалке,
соответствуют не преобладающим дефектам, а тем, которые обладают
наибольшей возможностью быть захваченными примесями, вследствие чего
образуются стабильные комплексы [53]. Например, преобладающими
дефектами могут быть междоузлия, а дефектами, присутствующими после
закалки, могут быть вакансионно-примесные комплексы, если междоузлие не в
состоянии образовать устойчивый комплекс при комнатной температуре. В
кремнии существует много вакансионно-примесных комплексов, про которые
известно, что они устойчивы при комнатной температуре, однако не
наблюдались собственные междоузлия даже в форме связанных с междоузлием
дефектов. Причина, почему комплексы, включающие междоузлия, до сих пор
не наблюдались, неясна, но может быть это результат того, что для
большинства из них соответствующая энергия связи меньше kT (при комнатной
температуре). Следовательно, их концентрация всегда мала по сравнению с
концентрацией вакансионных комплексов [53].
По мнению [53], все дефекты электрически активны, так как введение
нейтральных дефектов, которые не захватывают свободных носителей, не
МОНОГРАФИЯ
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может изменить их концентрацию; что при закалке не происходит
исчезновения дефектов.
С увеличением температуры отжига (Тотж) кластеры растут и стягиваются
(коагулируют) в фазовые выделения. Это вызвано действием сил
электростатического отталкивания одноименно заряженных частиц и
адсорбционной защитой. Заряд на поверхности частиц пропорционален
величине их электрокинетического потенциала, снижение которого до
некоторого критического значения вызывает нарушение стабильности и
приводит к коагуляции частиц. Появление центров, по данным [54], есть
следствие прямого взаимодействия атомов Si между собой. Фазовым
выделениям предшествуют нефазовые, которые зависят от пересыщения и
режимов термообработки и, которые определяют характер и дальнейший рост
преципитатов.
Известно [55], что после облучения в результате перехода бора в
межузельное положение образуется электрически неактивный бор, который
взаимодействует с вакансионными дефектами и переходит в электрически
неактивное состояние.
По данным [56], связи P-P в Si невыгодны, потеря энергии составляет 0,2
эВ на атом Р. Фосфор может накапливаться вблизи идеальной границы SiО2 / Si
вначале виде одиночных атомов, а затем виде пар.
В ходе повышения Тотж образуется большое количество вакансий, которые
играют значительную роль в образовании дефектов структуры. Вакансия может
быть захвачена примесью кислорода – образование V-O-комплекса (А-центр);
захвачена легирующей примесью – создание Е-центра; образовать ди-, три- и др
[53]. Если их количество сравнимо или превосходит количество примесных
атомов, то они аккумулируются на границе и оказывают влияние на сегрегацию
примесей.
Комплексообразование в монокристаллическом кремнии на сегодня
является недостаточно изученным, т.к. помимо комплексов бора в кремнии
известны комплексы примесей сурьмы, фосфора, мышьяка, меди, серы и др.,
которые ведут себя по разному в экспериментальных условиях. Для полного
рассмотрения
образования
комплексов
необходимо
провести
термодинамические расчеты данного вида дефекта, а также провести
исследование параметров пластин монокристаллического кремния до и после
термической обработки.
1.2. Исследование поведения примеси бора в монокристаллах
кремния, выращенных по методу Чохральского
В данной работе представлены результаты по выявлению комплексов
примеси бора в объеме монокристаллического кремния [45]. После
расплавления шихты для повышения точности легирования выращивали
«пробный» монокристалл (диаметр ~30 мм, масса 30…40 г). Значение
удельного электрического сопротивления (УЭС) такого монокристалла кремния
МОНОГРАФИЯ
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позволяет с высокой достоверностью судить о УЭС по верхнему торцу
выращиваемого крупногабаритного монокристалла, не подвергая его
термообработке для устранения влияния ростовых термодоноров. В табл.1
ниже приведены концентрации бора в выращенном монокристалле NB,
используемой лигатуре NBлиг, шихтовой загрузке NBшихт, а также масса лигатуры
Млиг, вводимой в расплав (расчетная и откорректированная по данным
измерений УЭС «пробных» монокристаллов кремния).
Массу лигатуры (Млиг), необходимую для получения монокристалла
кремния с заданной концентрацией бора определяли по формуле:
кр шихт
Мшихт N B - N B
расч
,
(2.1)
М лиг = ⋅
лиг
k
N
эф
B
где Мшихт - масса шихты, загруженной в тигель, кг;
kэф
- эффективный коэффициент распределения бора, в условиях
проводимого эксперимента kэф=0,84;
лиг - концентрации бора в выращиваемом
, NB
Nкр , N шихт
B
B
монокристалле, шихте и лигатуре соответственно, см-3.

№

Таблица 2.1
Определение массы лигатуры, необходимой для получения
монокристаллов кремния с заданной концентрацией бора
кр
Nшихт , N лиг ,
,
, Nфакт ,
М расч
М откорр
N , см-3 Масса
лиг
лиг
B
B
B
шихты,
В
-3
-3
см

кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

кг

см

14

1,1·10

15

24
32

1,23·10

16

35
1,13·1019

32

7,64·10
3,78·1014
5,23·1014
7,8·1015
7,18·1015
9,29·1015
1,74·1015
7,54·1018
1,62·1019
1,78·1019
1,32·1019

кг

0,26
0,56
0,45
0,132
0,15
0,097
0,339
1,49
-

19

3,7·10

1,29·1021

9,64·1022

0,67
0,67
0,67
0,28
0,25
0,16
0,35
2,9
3,3
3,2
2,0

см-3
1,73·1015
1,27·1015
1,44·1015
1,83·1016
1,63·1016
1,46·1016
1,27·1016
1,55·1019
1,88·1019
2,09·1019
1,73·1019

На основании данных таблицы рассчитана фактическая концентрация бора
в монокристаллах кремния после легирования Nфакт в соответствии с
В
формулой:
лиг
− М расч
М откорр
лиг
лиг ⋅ N B
факт
(2.2)
N
=
+ Nкр
B
B
М шихт
Проведенные расчеты экспериментальных данных показали, что при
выращивании промышленных монокристаллов кремния, легированных бором
≥1,1·1015см-3, весьма существенная его часть (от 30 до 60%) находится в

)

(
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электрически неактивном состоянии, что можно наблюдать наглядно из
приведенного графика (рис.2.1).

Рис.2.1. Сопоставление концентраций носителей и примеси бора в
кремнии
Для установления причин нахождения части бора в электрически
неактивном состоянии был проведен эксперимент по выращиванию методом
Чохральского монокристалла кремния, легированного бором до 1,3·1015 см-3, с
последующей «протяжкой» данного монокристалла, перекристаллизацией
вертикальной бестигельной зонной плавкой (БЗП), рис. 2.2. Диаметр
монокристалла составлял 76…78 мм, длина ~ 740 мм, кристаллографическая
ориентация <100>. Концентрация кислорода по верхнему торцу монокристалла
составляла 8,7·1017 см-3, по нижнему торцу – 5,6·1017 см-3. Концентрации
углерода для верхнего и нижнего торцов – 2,2·1016 и 4,6·1016 см-3
соответственно. После одного прохода расплавленной зоны со средней
скоростью на цилиндрической части монокристалла 0,0023 см/с УЭС и
концентрация кислорода заметно уменьшились: NO=2·1016 см-3 на верхнем
торце монокристалла, NO=3,6·1016 см-3 на нижнем торце. Концентрация
углерода практически не изменилась: 2,0·1016 и 4,5·1016 см-3 на верхнем и
нижнем торцах соответственно. Удаление кислорода при бестигельной зонной
плавке, сопровождающееся повышением электрической активности бора
(снижение УЭС), позволяет заключить, что часть бора, содержащаяся в
монокристалле, образует с кислородом электрически неактивные комплексы
[45, 57].
Поскольку в исследуемых диапазоне концентрации бора выращенные
монокристаллы кремния были бездислокационными, с плотностью
микродефектов менее 102 см-2, то представляло интерес установить вероятность
существования в их объеме комплексов из нескольких атомов бора.
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Рис.2.2. Характер распределения УЭС по длине монокристалла кремния,
выращенного по методу Чохральского (1) и перекристаллизованного
методом бестигельной зонной плавки (БЗП) (2), по данным [45].
Комплексообразование примесей.
Образование комплексов примеси может происходить по реакции [1]:
k
→ A m ,
mA m
(2.3)
1
где
А – химический символ легирующей примеси;
m – число атомов примеси в комплексе (квазимолекуле);
km – константа скорости образования комплекса Am;
[A ]
k m = mm
(2.4)
A
1

[ ]

Полную концентрацию можно представить как
D
N = n p + ∑ Am ,
m =2
где
np – концентрация примеси, которая соответствует
ионизированному состоянию, см-3;
D – максимальный уровень политропии.
Кинетическое уравнение образования комплекса Am
d Am
= −k m ⋅ A m ,
1
dn
где
n – концентрация электрически неактивной примеси, см-3.
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Преобразование уравнения (1.6) с использованием реакции (1.3), можно
выразить как
1
 k m ⋅ (1 − m )
1−m
(2.7)
⋅ n − np 
A = −
1 
m


(

)

Подставляя уравнение (1.7) в выражение (1.5) с учетом (1.3), получим
полную концентрацию примеси
1
D  k m ⋅ (1 − m )
1−m
(2.8)
N = n p + ∑ m ⋅ −
⋅ n − np 
m

m=2 

(

)

Для вычисления коэффициента km используется условие минимизации
суммарной квадратичной невязки:
2
L
Ф = ∑ c − N ⇒ min ,
(2.9)
i=1 i
где
(2.10)
c = Nфакт − n p ,
A
i

(

)

где
Nфакт - фактическая концентрация примеси, см-3.
A
Значения констант скоростей реакции km находятся из системы уравнений
∂Ф
(2.11)
= 0 ,mЄ[1;D]
∂ km
Для степени политропии D=2, 3, 4 при легировании кремния бором по
данным [45], в соответствии с данным алгоритмом, были получены константы
скоростей km образования комплексов B2, B3, B4: k2=7,88·10-2, k3=1,25, k4=1,05
10-2 (комплексы, состоящие из 2, 3, 4 атомов бора соответственно).
1.3. Влияние режимов термической обработки на параметры
монокристаллов кремния, легированного бором
Цель работы заключается в том, чтобы с помощью различных режимов
термической обработки проследить процессы образования комплексов
примесей бора в монокристаллах кремния.
Термическая обработка пластин была проведена в соответствии со
следующими определенными режимами (табл. 3.1).
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Режимы термической обработки пластин кремния
Группа пластин

Параметры пластин

1

Si [B], D=100 мм, d= 1 мм

2

Si [B], D=80 мм, d= 1 мм

* для каждой группы пластин

Таблица 3.1.

Режим термообработки*,
Тотж, ºС
tвыд, 1 ч
tвыд, 5 ч
473
580
900

Расчет выбранных температур производился с использованием уравнения
Нернста по формуле 1.4.
Две группы пластин кремния, легированных бором, подвергались
термической обработке при времени выдержки 1 и 5 ч. В ходе проведения
термической обработки пластин кремния были получены следующие
результаты (табл. 3.2, 3.3).
Таблица 3.2
Удельное электрическое сопротивление (ρ) пластин монокристаллического кремния до и после термической обработки, tвыд=1 ч
№
1
2

ρ, Ом·см
при следующих условиях термической обработки *
Т=473 ºС
Т=580 ºС
Т=900 ºС
38,616
33,086
35,081
29,007…31,590
42,015
53,119
74,694
0,011
0,008
0,045
0,045…0,076
0,015
0,008
0,045
* скорость нагрева термической печи 5 ºС /мин.
ρ0 ,
Ом·см

Таблица 3.3
Удельное электрическое сопротивление (ρ) пластин монокристаллического кремния до и после термической обработки, tвыд=5 ч
№
1
2

ρ, Ом·см
при следующих условиях термической обработки *
Т=473 ºС
Т=580 ºС
Т=900 ºС
—
36,033
81,674
29,007…31,590
49,448
82,943
113,265
0,015
0,012
0,226
0,045…0,076
0,045
0,012
0,272
* Скорость нагрева термической печи 5 ºС /мин.
ρ0 ,
Ом·см

Данные таблиц для удобства математически усреднялись, поведение
примесей наглядно представлено на следующих рисунках.
Термическая обработка пластин монокристаллического кремния группы 1
(рис.3.1.) привела к увеличению ρ пластин, а соответственно к уменьшению
концентрации носителей бора в кремнии. По всей вероятности происходит
распад
кремний
кислородных
комплексов
с
образованием
МОНОГРАФИЯ
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Рис.3.1. Зависимость ρ(T) пластин монокристаллического
кремния группы 1 и 2 соответственно.
модифицированного бора. Предположительно В остается в объеме
монокристаллического кремния в виде стабильных борсодержащих
комплексов. Комплексы бора могут быть достаточно устойчивыми (до 872 и
выше). Известно [58], что при Тотж = 300...700 ºС происходит образование
кислородных агломератов. Кислород присутствует как в исходном
монокристаллическом кремнии, так и эффективно вводится в ходе дальнейших
высокотемпературных операций. Проведение термообработки пластин Si,
легированных бором с ρ = 30 Ом·см в термической печи в воздушной
атмосфере нецелесообразно (происходит попадание нежелательных частиц в
объем монокристаллического кремния при взаимодействии с воздухом),
вероятно происходит образование комплексов B-O, обладающие электрической
нейтральностью. Поэтому рекомендуемой средой является вакуум или среда
инертного газа.
Изменение ρ пластин группы 2 (рис.3.1) происходит скачкообразно.
Наблюдается уменьшение ρ до 580 ºС (распад нейтральных комплексов), а
затем резкое увеличение ρ. Вероятно в области температур 580…900 ºС
происходит перестройка атомов примеси и матрицы с образованием
высокотемпературных комплексов, которые имеют нейтральный характер.
1.4. Межпримесное взаимодействие в монокристаллах кремния
Примесный ион можно рассматривать погруженным в среду с
диэлектрической проницаемостью ε. Если предположить, что имеет место
ионизация атомов как примеси, так и кремния, то согласно закону Кулона два
заряда будут взаимодействовать друг с другом в вакууме с силой F, величина
которой пропорциональна произведению зарядов и обратно пропорциональна
квадрату расстояния между ними [53,54].
Рассмотрим взаимодействие ионов между собой в среде вакуума и аргона,
а также в среде расплавленного кремния (εвакуума=1, εаргона=1,000554,
εкремния=11,7).
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Действие других сил в данном анализе не учитываются. Тогда сила
кулоновского притяжения (отталкивания) определяется по формуле
σ σ
F= 1 2 ,Н
(4.1)
2
4π π rε
0
где σ1, σ2 – заряды ионов, Кл;
ε -диэлектрическая проницаемость среды;
ε0- диэлектрическая постоянная, 8,85·10-12 Кл2/(Н·м2);
r- расстояние между атомами, м.
Ниже представлены варианты пар взятых ионов и значения силы
кулоновского притяжения (отталкивания) в различных средах (табл.1.1), а
также зависимость кулоновских сил (найденных по формуле 1.1) от вариантов
пар ионов (рис.1.1). Вычисленные значения силы Кулона в вакууме и аргоне
практически не отличаются, поэтому на рис.1.1 представлены только
зависимости кулоновских сил от вариантов пар ионов в вакууме и расплаве
кремния.
Таблица 4.1
Значение F для пар взаимодействующих ионов примесей
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пары ионов
4+ 3+

Si B
Si4-B3+
Si4+О2B3+O2B3+B3+
Si4+C4Si4-C4+
C4+O2Si4+P3+
Si4- P3+

(вакуум, Ar)
0,744·10-6
0,32·10-7
0,56·10-7
0,54·10-7
0,129·10-5
0,117·10-5
0,45·10-7
0,72·10-7
0,49·10-6
0,29·10-7

F, Н

Si (расплав)
0,63·10-7
0,2·10-8
0,4·10-8
0,4·10-8
0,11·10-6
0,1·10-6
0,3·10-8
0,6·10-8
0,42·10-7
0,2·10-8

а)
б)
Рис. 4.1 - График зависимости силы кулоновского взаимодействия
между ионами от вариантов пар ионов:
а) в вакууме; б) в расплаве кремния.
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Также можно найти значения энергий связи, сумма которых по всем
связям молекулы, удовлетворительно описывается одной валентной структурой
[59].
Значения для одинарных связей можно приближенно оценить по
соотношению, содержащему разности электроотрицательностей [60]
-1
E (A-B) = ½ { E ( A-A ) + E ( B-B )} + 100 ( xA – xB )2 – 6.5 ( xA – xB )4,кДж·моль
(4.2)
где E(A-A)– значение энергии связи для одинарной связи одного вещества,
кДж·моль-1;
E(B-B)– значение энергии связи для одинарной связи другого вещества,
кДж·моль -1;
xA, xB – электроотрицательности элементов соответственно.
Используя данное соотношение, были вычислены значения энергий связи
для следующих соединений: Si-B, Si-O, B-О, Si-P; для сравнения связей при их
взаимодействии. Значения энергий связи составили (табл. 4.2.)
Таблица 4.2.
Значения энергий связи для следующих соединений

Соединения
По данным [61], Е,
кДж·моль-1
Определенные
значения, Е,
кДж·моль-1

Si – B

Si – O

B–O

Si – P

Si – Ga

Si – Sb

187...210

—

—

211

232

158

209,98

159,71

376,81

210,95

—

—

По данным [61] P и Ga, а также B являются упрочняющими примесями в
кремнии. Легирование кремния сурьмой разупрочняет Si. Кислород является
упрочняющей примесью для бора. Следовательно, влияние P, Ga, B, О, Sb на
объемную прочность кремния зависит от природы примеси и приводит к его
упрочнению или разупрочнению.
1.5. Исследование термодинамических свойств монокристаллов
кремния, легированного бором
Основой применения статистических законов термодинамики является
изучение процессов теплового движения молекулярного и атомного хаоса.
Статистические взаимодействия связаны с размещением структурных
элементов по определенным позициям кристаллической решетки. Они в свою
очередь оказывают влияние на конфигурационную энтропию системы [34].
Существует прямая связь энтропии и вероятности нахождения атома
(молекулы) в каком-либо положении [14].
Тепловой эффект и изменение энтропии реакции в свою очередь зависит
от температуры. Определение конфигурационной энтропии в зависимости от
МОНОГРАФИЯ
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степени легирования атомами примеси бора, а также с учетом параметра
комплексообразования φ, проводили по следующему алгоритму.
Рассмотрим термодинамику взаимодействия только между ближайшими
соседями, в нашем случае, между атомами кремния и бора. Вероятность какоголибо состояния системы – ω – представляет собой число размещений N1 атомов
первого компонента (NSi) и N2 атомов второго компонента (NB) на N1,2=N1+N2
атомных местах. Кристаллическая решетка содержит N1,2 атомных мест, каждое
из которых может быть занято лишь одним атомом [2].
Таблица 5.1
Исходные данные для разных вариантов легирования бором
монокристаллов кремния
х/э N, см-3
№
1
Si 5∙1022
B
1,5·1012

2
5·1013

3
7·1014

4
1,1·1015

5

6

7

8

9

1,23·1016

2,2·1017

1,5·1018

3,7·1019

6·1020

Учитывая то, что концентрации атомов примеси бора относительно
велики, величины вероятности, число способов смешивания будет огромным,
поэтому для упрощения расчета провели соотношение NSi:NB для различных
вариантов легирования монокристаллов кремния (по данным табл. 5.2).
Таблица 5.2
Соотношение NSi:NB для различных вариантов легирования
монокристаллов кремния

№
NSi/
NB

1

2

3,33℮10

1·109

3
7,14·107

4

5

6

7

8

9

4,5·107

4,1·106

2,3·105

3,33·104

1351,35

83,33

В то же время термодинамическая вероятность нахождения атомов в той
или иной позиции кристаллической решетки тесно связана с конфигурационной
(позиционной) энтропией – энтропией смешения.
В качестве примера применения статистического подхода остановимся на
расчете конфигурационной энтропии монокристаллического кремния,
легированного бором. Конфигурационная энтропия дается уравнением
Больцмана [25]:
Ν!
(5.1)
= k [Ln N!−Ln n!−Ln(N − n)!]
Δ S= κ Ln W = k Ln
n!(N − n)!
где постоянная уравнения (4.2.1.) – постоянная Больцмана k равна R/N0 =
1,38042·10-23 Дж·град-1;
R –газовая постоянная, равная 8,3143 Дж·моль-1·град-1;
N0 – постоянная Авогадро, равная 6,024·1023 [62].
Используя приближение Стирлинга Ln x! = x Ln x − x , избавляемся от
факториалов [здесь и ниже N – число атомов А и примеси В, (N − n) – число
атомов А; n « N ].
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N−n
)
.
=
B
N

A
Из уравнения (4.2.1) получаем
=
ΔS κ  N Ln N − n Ln n − ( N − n ) Ln ( N − n )  ,
где
N – число узлов кристалла – сумма атомов А и В, см-3;
n – число атомов В, см-3;
(N- n) – число атомов А, см-3.

)
(

(

(5.2)

Так как x = 1 − x ,
B
A
N−n
n
и x = 1− x =
,
где x =
B N
B
A
N

)

ΔS = -R  x Ln x + (1- x )Ln(1- x ) 
B
B
B 
 B

(5.3)

Таблица 5.3
Значения конфигурационной энтропии при различных уровнях
легирования примесей бора и фосфора
№

NB, см-3

хB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N1=1,5·1012
N2=5·1013
N3=7·1014
N4=1,1·1015
N5=1,23·1016
N6=2,2·1017
N7=1,5·1018
N8=3,7·1019
N9=6·1020

3℮-11
1℮-9
1,4℮-8
2,2℮-8
2,49℮-7
4,39℮-6
2,99℮-5
7,39℮-4
0,0118

∆Sконф,
кДж/моль
6,29℮-9
1,8℮-7
2,22℮-6
3,4℮-6
3,36℮-5
4,87℮-4
0,0028
0,05
1,36

∆Sконф при
кДж/моль
1,6℮-10
5,35℮-9
7,49℮-8
1,18℮-7
1,34℮-6
2,35℮-5
1,6℮-4
0,004
0,08

φ=0,3, ∆Sконф при φ=0,6,
кДж/моль
2,09℮-11
6,96℮-10
9,74℮-9
1,53℮-8
1,74℮-7
3,06℮-6
2,09℮-5
5,29℮-4
0,02

Исходя из данных табл. 5.3 по уравнению (5.3) была рассчитана
конфигурационная энтропия S для различных уровней легирования. Получена
зависимость конфигурационной энтропии от степени легирования атомов
примеси. Зависимость S(xB) показана на рис.2.1 (кривая 1).
На примере бора известно [45], что по мере возрастания концентрации в
монокристалле кремния от 1,1∙1015 вплоть до предела растворимости 6∙1020 см-3
возрастает доля этой примеси в электрически неактивной форме, т.е.
происходит образование комплексов. И значительная часть примеси бора в
кремнии 30…60% находится в неактивном состоянии. Поэтому была
рассчитана
конфигурационная
энтропия
с
учетом
φ-параметра
комплексообразования. В данном случае параметр φ отражает объемную долю
в расплаве группировок атомов с преимущественно ковалентным типом связи.
Расчетная формула конфигурационной энтропии с учетом образования
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комплексов примеси будет выглядеть так:


x (1- φ )
x
A
A
 (5.4)
ΔS
= -R  x (1- φ ) Ln
+ x Ln
B x (1- φ ) + x 
конф
x (1- φ ) + x
 A
B
B
A
A

Наиболее вероятно, что выражение (5.3) отражает общий случай
нахождения величины ∆S. В частности, для φ=0 соотношение (5.3) принимает
вид (5.2), т.е. отражает энтропию смешения идеальных частиц. Если же φ=1, то
в соответствии с выражением (5.4) ∆S=0, т.е. при условии полного
блокирования взаимодействующих атомов, имеет место нулевая энтропия
позиционного разупорядочения. Принимая параметр комплексообразования φ
равным 0,3 и 0,6 (30 и 60%), провели вычисления по формуле (2.4), была
составлена таблица результатов, вычисленных значений конфигурационной
энтропии и мольной доли атомов примеси, построены кривая 2 и кривая 3
соответственно (рис. 5.1, кривая2 и кривая 3).

Рис. 5.1. Зависимость конфигурационной энтропии от мольной доли
примеси В в монокристаллическом кремнии (кривая 1); зависимость
конфигурационной энтропии от мольной доли атомов примеси В при φ=0,3
(кривая 2); зависимость конфигурационной энтропии от мольной доли
примеси В при φ=0,6 (кривая 3).
Изменение изобарно-изотермического потенциала или свободной энергии
выражают через тепловой эффект и изменение энтропии [63]:
(5.5)
ΔG = ΔH - ΔS ⋅ T
где
∆G- свободная энергия, кДж/моль;
∆H - энтальпия системы, кДж/моль;
∆S - энтропия системы, кДж/моль;
Т - температура, ºС.
Определение значения свободной энергии Гиббса проводили для разных
вариантов легирования кремния бором при температурах 473 ºС, 580 ºС и 900
МОНОГРАФИЯ
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ºС (принимаем для бора в кремнии ∆H=2,03 эВ; значение ∆S по данным
табл.2.3).
Таблица 5.4
Значения энергии Гиббса при разных уровнях легирования бором в
монокристаллах кремния
№

N, см-3
12

1

N1=1,5·10

2

N2=5·1013

3

N3=7·1014

4

N4=1,1·1015

5

N5=1,23·1016

6

N6=2,2·1017

7

N7=1,5·1018

8

N8=3,7·1019

9

N9=6·1020

Т, ºС

ΔG, кДж/моль

473
580
900
473
580
900
473
580
900
473
580
900
473
580
900
473
580
900
473
580
900
473
580
900
473
580
900

196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1328
196,1328
196,1319
196,1317
196,131
196,1313
196,131
196,1299
196,117
196,1135
196,1027
195,903
195,8505
195,6947
194,8086
194,509
193,613
172,482
167,133
151,133
-447,147
-592,667
-1027,867

ΔG, при φ=0,3,
кДж/моль
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1328
196,1323
196,132
196,1317
196,121
196,1193
196,1118
196,057
196,0402
195,989
194,241
193,813
192,533
158,293
149,733
124,133

ΔG, при φ=0,6,
кДж/моль
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1329
196,1328
196,1328
196,135
196,131
196,1302
196,123
196,1208
196,1141
195,8827
195,826
195,6569
186,673
184,533
178,133

Используя результаты табл. 5.4 были построены следующие зависимости
свободной энергии Гиббса от вариантов уровня легирования
Результаты
исследований
термодинамики
протекания
реакций
взаимодействия примесей бора и фосфора в монокристаллах кремния показали,
что в случае ∆G>0 − без внешнего подвода энергии процесс невозможен
(процесс может протекать произвольно только в обратном направлении) [64].
При ∆G<0 протекание процесса возможно, но при реальных условиях такой
процесс не идет. Таким образом при разных степенях легирования примесями
бора монокристаллов кремния происходит изменение свободной энергии
Гиббса, которая зависит от температуры и дефектов (комплексообразования).
Увеличение комплексообразования примесей бора от 30% до 60% увеличивает
энергию Гиббса (изменение величины ∆G наблюдается начиная с концентрации
МОНОГРАФИЯ
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Рис. 5.2. Изменение энергии Гиббса при разных уровнях легирования
бором (температура 473 ºС), с учетом φ-параметра комплексообразования

Рис. 5.3. Изменение энергии Гиббса при разных уровнях легирования
бором (температура 580 ºС), с учетом φ-параметра комплексообразования

Рис. 5.4. Изменение энергии Гиббса при разных уровнях легирования
бором (температура 900 ºС), с учетом φ-параметра комплексообразования
МОНОГРАФИЯ
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бора равной 1,1·1015), имеет влияние температура на протекание процесса
(увеличение температуры уменьшает значение ∆G). При небольших степенях
легирования примесями явного влияния на процесс нет.
1.6. Анализ результатов термической обработки монокристаллов
кремния, легированных бором, с построением математической
модели планирования эксперимента
В процессе дальнейшего использования выращенные монокристаллы
кремния подвергаются различным термическим обработкам, которые изменяют
характеристики монокристаллического кремния. Поэтому исследование
поведения примесей в объеме монокристаллического кремния является важным
для понимания процессов дефектообразования в объеме монокристалла.
В объеме монокристаллического кремния независимо от степени
легирования и типа примеси имеются дефекты, которые значительно изменяют
свойства монокристаллов. По данным [52], при последующей термической
обработке монокристаллов кремния, легированных бором, наблюдается
увеличение времени жизни неравновесных носителей заряда, и это объяснялось
вероятным освобождением фоновой примеси кислорода из примесного
комплекса В-О.
В основу данного научного подхода заложены оптимизация
технологических параметров с применением математического моделирования.
Использование полученной модели позволит проанализировать влияние
внешних факторов на структуру, а также позволит определить оптимальные
условия для выполнения технологического процесса термической обработки.
Задача состоит в том, чтобы выбрать число и расположение в факторном
пространстве экспериментальных точек так, чтобы при минимуме точек
получить информацию, необходимую и достаточную для планирования
следующего шага.
Под планированием данного эксперимента будем понимать всю
совокупность приемов и методов, которые позволят получить информацию для
исследования и оптимизации процессов.
Чтобы проследить изменение удельного сопротивление ρ под влиянием Т
(температуры) и tвыд (время выдержки) на основе данных работы [65] была
построена матрица планирования эксперимента с последующим построением
математической модели для двух серий опытов (табл. 6.1, 6.2). За основу
принимали изменение двух факторов: x1 – температуры выдержки образцов
пластин, °C (Т=473, 580, 900 °C); x2 – времени выдержки при x1, ч (tвыд=1, 5 ч)
при значениях УЭС, полученных при данных условиях со степенью
комплексообразования 0,3 и 0,6.
Каждый проводимый эксперимент содержит элемент неопределенности по
причине ограниченности экспериментального материала. Постановка опытов не
дает полностью совпадающих результатов, потому что существует вероятность
ошибки опыта (ошибки воспроизводимости) [66]. Для этого производилось
МОНОГРАФИЯ
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усреднение всех результатов (табл. 1, 2):
,

(6.1)

где – среднее арифметическое результатов;
,
,
- результаты опытов;
- результат отдельного опыта;
количество опытов.

-

Отклонение результата любого опыта от
можно представить как
разность
. Наличие отклонения свидетельствует об изменчивости
опытов.
Для измерения изменчивости использовали дисперсию, как среднее
значение квадрата отклонений величины от ее значения - Si2 , где (n-1) – число
степеней свободы, равное количеству опытов минус единица.
Таблица 6.1
Матрица планирования с различным числом опытов 23-1
(1-ая серия опытов) (опыты 1-12)
j
1
2
3

38,616
42,015
−

33,086
53,119
36,033

35,081
74,694
81,674

35,594
56,609
58,854

3,022
-14,594
−

-2,508
-3,49
-22,821

-0,513
18,085
22,82

4

49,448

82,943

113,265

81,885

-32,437

1,058

31,38

9,132
212,98
−
1052,15
8

6,29
12,18
520,798

0,263
327,067
520,752

2
2
1

7,843
276,114
1041,55

1,119

984,704

2

1018,991

Таблица 6.2
Матрица планирования с различным числом опытов 23-1
(2-ая серия опытов) (опыты 13-24)
j
1
2
3
4

0,011
0,015
0,015
0,045

0,008
0,008
0,012
0,012

0,045
0,045
0,226
0,272

0,021
0,023
0,084
0,109

-0,01
-0,008
-0,069
-0,064

-0,013
-0,015
-0,072
-0,097

0,024
0,022
0,142
0,163

0,0001
0,000064
0,004761
0,004096

0,000169
0,000225
0,005184
0,009409

0,000576
0,000484
0,0202
0,0266

2
2
2
2

0,0004225
0,0003865
0,0150725
0,0200525

Матрица планирования состоит из серии опытов, поэтому была
необходимость осуществить проверку опытов на однородность дисперсий с
помощью статистических критериев. Т.к. сравниваемое количество дисперсий
больше двух и одна дисперсия значительно превышает другие используем
проверки на критерии Кохрена (G) и Стьюдента (t).
Критерий Кохрена:
(6.2)
Результаты проверки на критерий Кохрена

Si2
7,842
276,113
1041,55
1018,991
по данным табл.3.1
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Si2
0,00042
0,00038
0,015072
0,020052
по данным табл. 3.2

G
0,003
0,118
0,444
0,434
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Полученное значение критерия Кохрена (при Si2max=1041,55) 0,444 не
превышает табличного. Табличное значение критерия Кохрена при данном
количестве опытов Gтабл=0,6841. Во второй группе данных – G=0,558 (при
Si2max=0,020052), меньше Gтабл=0,6841 (при f2=N=4 и f1= n-1 =4-1=3).
Поскольку экспериментальный критерий Кохрена не превышает значения
табличного, предположение об однородности дисперсий подтверждается для
двух серии опытов.
Анализ опытов по критерию Стьюдента привел к положительному
результату, все экспериментальные данные воспроизводимы, «брака»
(несоответствия) не наблюдается. Все полученные данные оказались <
табличного t=4,303. Поэтому данные были подвержены анализу с применением
функции отклика при перемене факторов, влияющих на изменение этих
данных.
Таблица 6.4
Функция отклика в зависимости от изменяемости факторов эксперимента
№ п/п

Факторы
код
+
+
+
+
+
+

код
+
+
+
+
+
+

x2
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5

х1х2

Функция
отклика, у

x3
1
30
+
38,616
2
30
3
60
42,015
4
60
+
49,448
5
30
+
33,086
6
30
36,033
7
60
53,119
8
60
+
82,943
9
30
+
35,081
10
30
81,674
11
60
74,694
12
60
+
113,265
среднее
58,17945
13
473
1
30
+
0,011
14
+
473
5
30
0,015
15
473
+
1
60
0,015
16
+
473
+
5
60
+
0,045
17
580
1
30
+
0,008
18
+
580
5
30
0,008
19
580
+
1
60
0,012
20
+
580
+
5
60
+
0,012
21
900
1
30
+
0,045
22
+
900
5
30
0,45
23
900
+
1
60
0,226
24
+
900
+
5
60
+
0,272
среднее
0,09325
*
x3 - параметр комплексообразования, %; условный фактор, в вычислении участия не
принимает.
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В результате математических
математические модели:
b1
b2
y

86,752
190,994
-219,567

y
b12

335,9255
5,900364

yреальн

-225,467

yреальн

341,8258

b1
b2

0,485
0,045

y

-0,43675

y
b12

0,62325
-0,02775

yреальн

-0,409

yреальн

0,5955
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вычилений

получены

следующие

для значений № 1-12
при х1=(+1) и х2=(+1)

y=b0-b1x1-b2x2

при х1= (-1) и х2= (-1)

y=b0+b1x1+b2x2

при х1= (+1) и х2=
(+1)
при х1= (-1) и х2= (-1)

y=b0-b1x1-b2x2-b12x1x2
y=b0+b1x1+b2x2+b12x1x2

для значений № 13-24
при х1= (+1) и х2=
(+1)
при х1= (-1) и х2= (-1)
при х1= (+1) и х2=
(+1)
при х1= (-1) и х2= (-1)

y=b0-b1x1-b2x2
y=b0+b1x1+b2x2
y=b0-b1x1-b2x2-b12x1x2
y=b0+b1x1+b2x2+b12x1x2

Коэффициент при переменных указывает на силу влияния факторов. Чем
больше коэффициент по абсолютной величине, тем больше влияние на
эксперимент оказывает данный фактор. Знак «+» говорит о том, что параметр
оптимизации увеличивается с увеличением фактора, минус – наоборот.
Выводы
1) Взаимодействия атомов примесей бора с атомами кремния, а также
между собой приводят к образованию комплексов.
2) Помимо взаимодействия атомов бора с атомами кремния и между
собой, происходят взаимодействия бора с кислородом, которые являются
обратимыми и приводят к образованию электрически нейтрального комплекса.
3) Образование примесных комплексов в полной мере зависит от
природы самих примесей (электроотрицательности, радиусов самих ионов и
т.д.).
4) Проведенные эксперименты и расчеты показали, что при выращивании
промышленных монокристаллов кремния, легированных бором ≥1,1·1015см-3,
весьма существенная его часть (от 30 до 60%) находится в электрически
неактивном состоянии. Таким образом, данные очевидно свидетельствуют о
присутствии в расплаве кремния комплексов из однородных примесей.
5) Полученные величины констант скоростей образования комплексов
показали, что наиболее «эффективнее» будет происходить образование
комплекса примеси бора, состоящего из трех атомов. Константа скорости km
образования комплексов составила k3=1,25.
6) Термическая обработка монокристаллов кремния приводит к
изменению свойств в зависимости от температуры, времени выдержки пластин
МОНОГРАФИЯ
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и среды термической печи. Увеличение времени выдержки термической
обработки пластин монокристаллического кремния в зависимости от
увеличения температуры приводит к увеличению УЭС. Время выдержки 1ч
приводит в интервале температур 473...580 °С к уменьшению, а с увеличением
Т к увеличению УЭС до 16%. При увеличении температуры при времени
выдержки 5ч наблюдается увеличение УЭС от 60% до несколько порядков
выше.
7) В зависимости от пар ионов наиболее вероятно образование пар ионов
4+ 2(Si О ), значение F для данной пары взаимодействующих ионов примесей
составляет 0,56·10-7 Н. Образование пары ионов примеси бора (B3+B3+) менее
вероятно, но это наблюдается с силой взаимодействия F=0,129·10-5 Н.
Взаимодействие примесей зависит от среды, в которой они находятся. В
расплаве кремния значения F для пар ионов на порядок меньше чем в среде
вакуума и инертных газов.
8) Результаты оценки энергий связи для одинарной связи показали, что
наибольшим значением энергии связи обладает соединение B – O, Е=376,81
кДж·моль-1.
9) Величина термодинамической вероятности нахождения атомов в
определенных местах кристаллической решетки показала, что с ростом уровня
легирования монокристаллов Si примесью B, скачкообразно растет и число
способов смешения атомов.
10) Полученная зависимость конфигурационной энтропии от мольной
доли атомов примеси, еще раз подтвердила, что с ростом уровня легирования
монокристаллического кремния увеличивается значение конфигурационной
энтропии. Параметр комплексообразования φ позволил достаточно оценить
конфигурационную энтропию системы. Наблюдается значительное ее
понижение, что говорит о том, что дефекты в виде комплексов примеси с
увеличением их числа до 60% уменьшают значение ∆Sконф.
11) Увеличение комплексообразования примесей бора от 30% до 60%
увеличивает энергию Гиббса (изменение величины ∆G наблюдается начиная с
концентрации бора равной 1,1·1015 см-3). Особое влияние оказывает
температура на протекание процесса (увеличение температуры уменьшает
значение ∆G). Легирование примесью бора до 1,1·1015см-3 не приводит к
значительному изменению значений ∆G.
12) Построение математической модели на основе данных термической
обработки позволило выяснить, что оптимальными для ведения процесса
термической обработки являются уменьшение времени и Т выдержки
монокристаллов. Оптимальными, по результатам исследования, являются 1ч и
580 °С (с учетом изменения УЭС при разных Т).
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ
МНОГОКАНАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ПРОСТРАНСТВЕННОКОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОМЕХАХ
PROBLEMS OF AUTOMATION OF MULTICHANNEL IMAGE PROCESSING FOR
SPATIALLY-CORRELATED NOISE
ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБРОБКИ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПРИ
ПРОСТОРОВО-КОРЕЛЬОВАНИХ ЗАВАДАХ

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-012
Вступ
Системи формування та оброблення зображень в останній час стали дуже
вагомим інструментом отримання корисної інформації про стан та
характеристики різних типів об’єктів та явищ у медицині, неруйнівному
контролі, дистанційному зондуванні та інших областях [1-3]. Водночас засоби
отримання зображень як-то цифрові камери використовуються щоденно
мільйонами людей [4]. Зростає не тільки кількість зображень, що отримуються,
але й їх середній розмір [1, 3]. Це призводить до необхідності виконувати
оброблення зображень в автоматичному або, принаймні, напівавтоматичному
режимі [4].
Під обробленням мається на увазі комплекс етапів (операцій), що можуть
включати з’ясування типу завад [5] та оцінювання їх характеристик [4-7],
фільтрацію зображень [8-10] та їх стиснення [11-13], сегментацію зображень
або їх класифікацію [14, 15]. Зовсім не обов’язково, щоб для кожного
конкретного застосування необхідно було виконати усі операції, що зазначені
вище, але зазвичай обробку доводиться виконувати в декілька етапів. При
цьому на наступних етапах необхідно використовувати дані (оцінки), отримані
раніше, або результати обробки на попередніх етапах суттєво впливають на
результати обробки на наступних чи кінцевих етапах. Крім того, виконання
певних етапів обробки може бути марним (недоцільним) у тому сенсі, що це не
сприяє кращому виконанню завдань наступних етапів.
Одним з головних чинників, що перешкоджає ефективній обробці, є шуми,
що спостерігаються для будь-яких типів зображень, але мають різні
характеристики (тип, інтенсивність, спектр) [4-8]. Шум може бути візуально
помітним або непомітним [16]. Від цього суттєво залежить, чи є сенс видаляти
шум. Якщо шум є непомітним, то немає сенсу видаляти шум з точки зору
підвищення візуальної якості зображення [8]. В такому випадку зазвичай шум
має невеликий негативний вплив на розв’язання інших задач обробки
зображень як-то класифікація, сегментація тощо [15]. Для стиснення зображень
з втратами теж немає особливої необхідності враховувати присутність шуму, бо
особливості стиснення з втратами зображень, що спотворені завадами, не
проявляють себе (наприклад, можливість оптимальної робочої точки (ОРТ) є
дуже низькою [13]).
Ситуація змінюється, якщо шуми є помітними. Саме таким випадкам
присвячено матеріали даного розділу, в якому в стислій формі викладено
результати останніх досліджень, що проведено вченими кафедри інформаційноМОНОГРАФИЯ
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комунікаційних технологій імені О.О. Зеленського ХАІ (м. Харків).
2.1. Актуальність напрямку досліджень
Помітність завад спостерігається за кількох умов. Насамперед, шум має
бути досить інтенсивним. Крім того, зображення не повинне бути суцільно
текстурним (бо текстура суттєво маскує шум [17, 18]). Нарешті, шум візуально
є більш помітним та несприятливим, якщо він є просторово-корельованим [17,
19]. Наведемо приклад, що переконує в цьому. На рис. 1 показано кольорові
зображення з бази TID2013 [19], що спотворені адитивним шумом з однаковою
дисперсією (що дорівнює 65 у всіх кольорових компонентах). При цьому для
зображення на рис. 1,а шум є білим, а для зображення на рис. 1,б – просторовокорельованим. Як можна легко бачити, у другому випадку шум є суттєво більш
помітним, особливо на однорідних ділянках або на ділянках, де текстури не є
інтенсивними. Цей приклад також показує, що деякі стандартні метрики якості
зображень як-то пікове відношення сигнал-шум, що визначається тільки
динамічним діапазоном представлення даних та дисперсією завад (для
адитивного шуму) не здатні адекватно характеризувати якість зображень (як
первинних, так і після обробки).
Тож випадкам, коли зображення спотворені просторово-корельованими
завадами, треба приділити особливу увагу. Є й інші причини, чому це бажано
зробити. По-перше, є багато практичних ситуацій, коли шум не можна вважати
білим (некорельованим). Це стосується як оптичних зображень, що формуються
сучасними цифровими камерами, так і радіолокаційних, медичних й інших
типів зображень [4, 6, 20, 21]. По-друге, усунення просторово-корельованих
завад є більш складною задачею, ніж придушення білого шуму [4, 20, 21]. Потретє, якщо фільтрація зображень, що спотворені такими завадами, більш-менш
аналізується в літературі, то стисненню таких зображень присвячені лічені
публікації [22, 23]. Тож доцільною є розробка методів, здатних успішно
функціонувати для зображень, що спотворені просторово-корельованими
завадами, особливо автоматичних методів обробки.
Для початку треба впевнитись, що шум дійсно є просторово-корельованим.
Тож коротко розглянемо розроблену нами методику визначення наявності
просторової корельованості завад та її ступеня [24, 25].
Суть цієї методики полягає в наступному. Зображення поділяється на
квадратні блоки розміром 8×8 пікселів, блоки не перекриваються. Для кожного
блока обчислюється значення оцінки локального куртозиса:
K̂ i =

де

σ̂ 4

µˆ i4
σˆ i4

,

- значення оцінки четвертого центрального момента в i-му блоці;
i - оцінка дисперсії в i-му блоці.
µ̂i4
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а

б
Рис. 1. Кольорові зображення, що спотворені адитивними шумами з
однаковою дисперсією (65) для випадків білого (а) та просторовокорельованого (б) шуму
Далі будується розподіл локальних оцінок куртозиса і визначається його
ˆ , для чого використовується інтерквантильна оцінка, описана в [26].
мода M(K)
ˆ
є досить доброю характеристикою ширини головної
Значення моди M(K)
пелюстки автокореляційної функції шуму і дозволяє визначити ступінь його
корельованості. Так, якщо це значення не перевищує 3,75, то шум з високою
ˆ в діапазоні від 3,75
імовірністю є просторово некорельованим, значення M(K)
до 5,25 свідчить про наявність слабкої корельованості, в той час як значення
ˆ вищі за 5,25 відповідають шуму із середньою та сильною просторовою
M(K)
кореляцією.
Методику було перевірено на тестових зображеннях з бази TID2008 [27],
МОНОГРАФИЯ
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де вона продемонструвала досить високу ефективність. Результати наведено на
рис. 2. Нагадаємо, що в базі є 25 тестових зображень, тож по горизонтальній
вісі відкладено індекс зображення (ІБ) у базі. Зображення № 5, 13 та 14 є
найбільш текстурними (складними).
7
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Рис. 2. Оцінки мод розподілів оцінок куртозіса для просторовокорельованого адитивного шуму з дисперсіями 25 (а) і 100 (б) при різних
ступенях кореляції шуму:
- «сильна»,
- «середня»,
- «слабка»,
- некорельований шум
Методику було також успішно застосовано для визначення ступенів
просторової
корельованості
на
реальних
зображеннях,
зокрема
радіолокаційних, отриманих системами Sentinel і TerraSAR-X [28].
На рис. 3 показано радіолокаційні зображення, отримані системою
TerraSAR-X, спектри їх завад, оцінені на однорідних ділянках, і перерізи
автокореляційної функції (АКФ) цих завад, виконані уздовж вісей Ох та Оу.
ˆ , обчисленої
Під рисунком з перерізами АКФ наведено значення моди M(K)
згідно з вищеописаною методикою. Як видно з ширини головної пелюстки
АКФ, що складає близько двох відліків у додатному та від’ємному напрямках,
на однопоглядовому зображенні (дані на рис. 3,а) шум є слабко-корельованим.
ˆ = 4,02 , яке саме і свідчить
Це добре узгоджується з отриманим значенням M(K)
про наявність слабкої корельованості завад.
Напівширина АКФ для багатопоглядового зображення (дані на рис. 3,б) є
помітно вищою і складає близько трьох відліків уздовж осі Ох і близько п’яти
відліків уздовж осі Оу, що свідчить про наявність дуже сильної корельованості
завад. Значення моди локальних оцінок куртозиса для цього випадку склало
6,14, що також співпадає зі ступенем просторової корельованості, визначеної за
шириною головної пелюстки АКФ і зовнішнім виглядом спектру завад.
Метод дозволяє не тільки оцінити ступінь корельованості, що може бути
різним по розрізах (рис. 3,г) але й вибирати положення блоків, які можна
використати для оцінки спектру. Зазначимо, що на рис. 3 наводиться не Фур’є,
а двовимірний ДКП-спектр, що має певну специфіку (відліки, що відповідають
малим просторовим частотам, мають малі значення індексів).
Шум на радіолокаційних зображеннях, які наведені на рис. 3,а та 3,в, є
візуально помітним, бо йдеться про спекл для випадків формування зображень
МОНОГРАФИЯ
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у вигляді оцінок просторового розподілу амплітуди відбитих сигналів для
одного та п’яти поглядів відповідно.
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Рис. 3. Однопоглядове (а) й багатопоглядове (б) зображення,
отримані радіолокаційною системою TerraSAR-X, та
відповідні спектри й перерізи автокореляційної функції
завад, виконані уздовж вісей Ox та Oy
Втім, шум може бути й візуально непомітним і тоді його усунення може
бути не першочерговою задачею чи придушення завад вже не є необхідним.
Щоб виявити такі ситуації, необхідно наступне:
− мати адекватну метрику візуальної якості;
− наперед знати порогове значення цієї метрики, коли шум чи інші
спотворення є візуально непомітними;
− мати можливість досить точно оцінити цю метрику візуальної якості, не
маючи еталонного зображення (зображення без спотворень).
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2.2. Метрики візуальної якості
Відомо, що є два головних типи метрик візуальної якості – з еталоном та
без еталону [18, 27, 29]. Метрики без еталону є головним чином
спеціалізованими [30-32] і це часто обмежує їх практичне застосування. Друга
проблема метрик візуальної якості без еталону – досить низька кореляція їх
значень із осередненими оцінками якості (mean opinion score - MOS), зокрема
для зображень після фільтрації [32]. Третя проблема – для більшості метрик
візуальної якості без еталону не визначено поріг, коли спотворення можна
вважати непомітними.
Для метрик візуальної якості з еталоном ситуація є трохи іншою. Поперше, існує багато таких метрик, що є універсальними та мають високу
рангову кореляцію із MOS [27]. По-друге, для багатьох з них визначено пороги
непомітності спотворень [16]. Наприклад, для метрики PSNR-HVS-M [17]
значення порогу приблизно дорівнює 41 дБ, а для метрики FSIM [33] –
приблизно 0,99. Однією з проблем для метрик візуальної якості є те, що їх
неможливо обчислити за відсутності еталону. Втім, нещодавно було показана,
що значення деяких метрик можна досить точно спрогнозувати [34, 35],
особливо якщо деякі характеристики завад є відомими.
На рис. 4 наведено приклади текстурних зображень при наявності
адитивного білого гаусового шуму (рис. 4, б, г) та без нього (рис. 4, а, в).
Незважаючи на доволі інтенсивний шум (СКО становить 10), його майже
непомітно. В табл. 1 надані значення метрик візуальної якості PSNR-HVS-M
[17], FSIM [33], MS-SSIM [59] та результати їх прогнозування для зображень,
спотворених шумом, що наведені на рис. 4 (б, г).
Як можна побачити з Таблиці 1, прогнозовані значення метрик візуальної
якості майже ідентичні реальним значенням цих метрик. Отже, це означає що
прогнозування є надзвичайно точним. Інший дуже важливий аспект полягає в
тому, що значення метрик візуальної якості FSIM та MS-SSIM для розглянутих
текстурних зображень становлять приблизно 0,99. Це в свою чергу відповідає
порогу непомітності спотворень, який зазначено вище. Таким чином, в даному
випадку проводити фільтрацію немає сенсу. Варто зазначити, що спрогнозовані
заздалегідь значення метрик візуальної якості для зображень, що спотворені
шумом, можна ефективно використовувати для визначення доцільності
застосування фільтрації.
Таблиця 1
Значення метрик візуальної якості та результати їх прогнозування
Зобр. PSNR, PSNRСпрогнозо FSIM СпрогноMS- СпрогнодБ
HVS-M, ване PSNRзоване
SSIM
зоване
дБ
HVS-M, дБ
FSIM
MS-SSIM
USC- 28,15
36,74
36,76
0,9935
0,9885
0,9948 0,9956
SIPI-1
USC- 28,10
34,27
35,19
0,9919
0,9897
0,9845 0,9887
SIPI-4
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Рис. 4. Приклади текстурних зображень без шуму USC-SIPI-1 (а) та USCSIPI-4 (в) та спотворених адитивним білим гаусовим шумом з дисперсію
100 (б, г).
2.3. Фільтрація зображень та прогнозування її ефективності
Фільтрація зображень, що спотворені завадами, є одним із стандартних
етапів обробки багатоканальних зображень. Якщо шум є просторово
некорельованим (білим), то існує багато методів, що є досить ефективними [8,
36]. Якщо ж шум є просторово-корельованим, то виникає багато питань,
зокрема:
1) Яким чином корельованість шуму впливає на ефективність його
придушення тими фільтрами, які розроблялись в припущенні присутності
білого шуму?
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2) Чи можна прогнозувати ефективність придушення просторовокорельованих завад для покомпонентної обробки багатоканальних зображень?
3) Чи можна врахувати корельованість сигнальної складової
багатоканальних зображень для підвищення ефективності їх обробки
тривимірними (векторними) фільтрами у порівнянні з покомпонентною
обробкою.
Відповіді на частину з цих питань існують чи були нещодавно отримані.
По-перше, було показано, що корельованість шуму практично не впливає на
ефективність його придушення сучасними фільтрами, якщо ступінь його
корельованості не є великим. В той же час, є засоби адаптації деяких фільтрів
до властивостей просторово-корельованих завад [8, 20, 36-38], які дозволяють
помітно покращити ефективність придушення корельованих завад. При цьому
зазначимо наступне. Одним із традиційних засобів боротьби з корельованими
завадами є їх попереднє «вибілювання». Але, як показано в роботі [20], такий
підхід має деякі проблеми і працює тільки для шумів низької інтенсивності (для
шумів високої інтенсивності спостерігаються небажані артефакти). Тому більш
ефективними є фільтри на основі ДКП [20, 37, 38], для яких адаптація
реалізується наступним чином. Для звичайних ДКП-фільтрів [8, 37]
встановлюються частотно-залежні пороги. Для нелокальних фільтрів [20, 38]
додатково при пошуку подібних блоків використовують метрики подібності,
що є більш стійкими до просторово-корельованих завад.
На рис. 5 наведено приклад, що показує доцільність використання
адаптації. Фрагмент зображення без завад надано на рис. 5,а, а з просторовокорельованими завадами – на рис. 5,б. Результат застосування відомого фільтру
BM3D [39], не адаптованого до характеристик завад, показано на рис. 5,в, а
адаптованого фільтру [38] – на рис. 5,г. Помітно, що шум придушено значно
краще. Про це також свідчать кількісні результати, які надано в роботі [38].
Згідно з метриками PSNR та PSNR-HVS-M покращення для методу [38] може
досягати 4 дБ у порівнянні з базовим методом [39].
Таким чином, адаптація до властивостей корельованих завад є доцільною.
Але для цього треба точно знати або оцінювати спектр завад. Вплив
неточностей оцінювання розглянуто в роботі [40].

а
б
в
г
Рис. 5. Приклад придушення просторово-корельованих завад для
фрагменту тестового зображення: а - фрагмент без завад; б – із завадами; в
– після фільтру BM3D [39]; г – після адаптованого фільтру
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Дамо тепер відповідь на друге питання. Можливість прогнозування
ефективності придушення просторово-корельованих завад розглянуто в роботі
[41]. Нагадаємо спочатку вимоги до методів прогнозування та суть
запропонованих підходів
Фахівцям, що займаються фільтрацією зображень, добре відомо, що існує
багато ситуацій, коли є незадоволення результатами фільтрації. Причини для
цього можуть бути різними. По-перше, в кількох роботах [8-10, 42] показано,
що складно або навіть неможливо суттєво покращити якість високотекстурних
(насичених) зображень, що спотворені не дуже інтенсивними завадами,
особливо просторово-корельованими. У цьому випадку властивості сигнальної
складової та завад є дуже подібними (наприклад, їх спектри суттєво
перекриваються), тож важко знайти та реалізувати принципи, які б дозволили
розділити сигнал і шум. По-друге, фільтр, що використовується, може бути
недостатньо ефективним.
Зрозуміло, що якщо фільтрація не є ефективною, то немає сенсу її
застосовувати, бо це є марним витрачанням часу та ресурсів. З цього витікають
вимоги до прогнозування ефективності фільтрації. По-перше, прогнозування
має виконуватись значно (на порядок) швидше, ніж фільтрація. По-друге,
необхідно прогнозувати метрики, що адекватно описують (характеризують)
ефективність фільтрації. По-третє, прогнозовані значення повинні бути досить
точними.
За останні роки нами було запропоновано багато підходів до
прогнозування ефективності фільтрації [10, 34, 36, 41, 43-45]. Було
встановлено, що прогнозування може базуватись на розрахунку одного [10, 45]
чи кількох [36, 43] вхідних параметрів, які пов’язані зі статистикою ДКПкоефіцієнтів у блоках розміром 8×8 пікселів. Можна прогнозувати багато
різних показників ефективності фільтрації, включаючи покращення
(improvement) PSNR (IPSNR), покращення PSNR-HVS-M (IPHVS) та інших
метрик (наприклад, IFSIM) [36]. Для прогнозування можна використовувати
регресію (вписування кривих або поверхонь у скатерограми) або
апроксиматори на основі навчених нейронних мереж [43].
Загальні тенденції є такими. Збільшення кількості вхідних параметрів
зазвичай призводить до більш точного прогнозування, але тільки за умови, що
вхідні параметри є інформативними та різноплановими. Для регресії достатньо
використовувати досить прості функції як-то поліноми з ступенем до
четвертого або п’ятого, суми двох експонент тощо. Вхідні параметри можна
розраховувати не для всіх можливих положень блоків, а лише для випадковим
чином вибраних 500 блоків. Саме цей момент, а також використання простих у
розрахунку вхідних параметрів зумовлює те, що прогнозування можна
виконати на один-два порядки швидше, ніж фільтрацію (навіть з
використаннями ефективних у обчислювальному сенсі фільтрів).
З урахуванням зазначеного вище, в роботах [41] і потім [20, 34] були
запропоновані методи прогнозування ефективності придушення просторовокорельованих завад. Показано, що в якості вхідних параметрів можна
використовувати статистику ДКП-коефіцієнтів, яку обчислено з урахуванням
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спектру завад. Також доцільно врахувати параметри, що характеризують
ступінь корельованості шуму. Завдяки цьому можна прогнозувати такі
параметри, як IPSNR та IPHVS з похибками порядку 1 дБ і навіть менше. На
рис. 6 наведені приклади прогнозування для зображень, отриманих за
допомогою системи Sentinel-1, з відповідними значеннями IPSNR і IPHVS.
Звичайно, що бажано й надалі зменшувати середньоквадратичне відхилення
похибок, але й досягнутий рівень може бути задовільним для практичних
застосувань.
Третє питання стосувалось обробки багатоканальних зображень, що
спотворені просторово-корельованими завадами. Звичайно, що їх можна
обробляти покомпонентно, але досвід показує [8, 46-48], що доцільно
враховувати міжканальну кореляцію сигнальної складової, яка майже завжди
існує для кольорових та багатоканальних зображень. Питання полягає в тому,
як це можна зробити, якщо шум є просторово-корельованим.
Раніше було розглянуто випадок, коли спектри просторово-корельованих
завад в усіх (двох чи трьох) компонентах є ідентичними [8, 47]. У цьому
випадку застосування спільної обробки усіх (чи групи) компонентних
зображень не викликає проблем, бо після міжканальної декореляції можна
застосувати фільтрацію з використанням частотно-залежних порогів. Приклад
такої обробки наведено на рис. 7 для багатопоглядових радіолокаційних
зображень.
Трохи іншою є ситуація, коли автокореляційні функції просторово
корельованих завад для різних компонентних зображень багатоканального
зображення суттєво відрізняються. Попередній аналіз показує, що розробка
методів фільтрації та дослідження їх ефективності для таких ситуацій не
проводились, тому цей напрямок можна вважати одним із пріоритетних для
досліджень у майбутньому.
2.4. Стиснення зображень з втратами
Ще одним з етапів обробки багатоканальних зображень є їх стиснення.
Питанню стиснення таких зображень з втратами (що дозволяє досягати
задовільних значень коефіцієнту стиснення (КС)) присвячена велика кількість
робіт (див. [49-52] та посилання в цих публікаціях).
Втім, для нашого випадку проблема полягає в тому, що більшість методів
стиснення з втратами розроблено та проаналізовано для зображень, що
вважаються «чистими», тобто не спотвореними завадами. В той же час,
стиснення зображень із завадами характеризується певною специфікою,
насамперед можливою наявністю так званої оптимальної робочої точки (ОРТ)
[52-54].
Пояснимо, що таке ОРТ. По-перше, згадаємо, що у випадку стиснення з
втратами зображення, яке спотворене завадами, водночас має місце певне
придушення завад (позитивний ефект) та внесення спотворень у сигнальну
складову (негативний ефект). За певних обставин (невисока складність
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Рис. 6. Приклади РСА-зображень до (а, в) і після фільтрації (б, г) системи
Sentinel-1 з мінімальним (IPSNR = 5,25; IPHVS = 3,38) (а, б) і максимальним
(IPSNR = 16,27; IPHVS = 13,08) (в, г) спрогнозованими значеннями
покращення візуальної якості

а
б
Рис. 7. Одна з компонент двохполяризаційного багатопоглядового
радіолокаційного зображення (а) та результат його фільтрації з
використанням міжканальної кореляції та урахуванням спектру завад (б)
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зображення, досить високий рівень завад, ефективний кодер з належним чином
вибраними параметрами) може скластися ситуація, коли позитивний ефект
помітно перевищує негативний і тоді стиснуте зображення у відповідності до
критерію якості, що використовується, виявляється ближчим до істинного
зображення (без завад), ніж зображення, що стискається. Екстремум такої
близькості й називається ОРТ і їй відповідає параметр, що керує стисненням
(ПКС), наприклад, крок квантування чи bpp (bits per pixel – параметр, що
характеризує КС). В якості приклада наведемо залежності PSNR від
нормованого кроку квантування (quantization step – QS) QS/σ для одного з
відомих тестових зображень Барбара, що спотворене просторово-корельованим
шумом з дисперсією σ2=100, для п’яти кодерів: AGU [55] та ADCT [56] на
основі ДКП, для яких крок квантування є ПКС, AGU-M та ADCT-M [57] на
основі ДКП, для яких фактично в якості ПКС використовується масштабуючий
множник, який можна вважати аналогом кроку квантування, SPIHT [58] на
основі мікрохвильових перетворень, для якого в якості ПКС слугує bpp (в
наших експериментах для порівняння вибирався такий bpp, який відповідає
заданому КК для AGU [55]. Отримані дані наведені на рис. 8.
29
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Рис. 8. Залежності PSNR від QS/σ для тестового зображення Барбара, що
спотворене просторово-корельованим шумом з дисперсією 100,
для п’яти кодерів
Як можна бачити, для кодерів AGU-M, ADCT-M та SPIHT залежності
мають монотонно спадаючий характер, тобто ОРТ не спостерігається. А для
кодерів AGU та ADCT максимуми існують, тобто ОРТ спостерігається. Таким
чином, існування ОРТ для ситуації, що розглядається, суттєво залежить від
кодеру, що використовується. Дані, що наведені в роботах [22, 23] також
свідчать про наступне. По-перше, можливі ситуації, коли всі кодери мають ОРТ
(рис. 9). По-друге, ОРТ можна спостерігати не тільки для метрики PSNR, але й
для інших метрик, наприклад метрики візуальної якості MSSIM (див. дані на
рис. 10). Як можна бачити, в усіх випадках найкращі показники
спостерігаються в ОРТ для кодеру ADCT, який має властивість адаптуватися до
контенту зображення.
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Рис. 9. Залежності PSNR від QS/σ для тестового зображення Goldhill, що
спотворене просторово-корельованим шумом з дисперсією 200,
для п’яти кодерів
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Рис. 10. Залежності MSSIM від QS/σ для тестового зображення Goldhill, що
спотворене просторово-корельованим шумом з дисперсією 200,
для п’яти кодерів
Нарешті, проілюструємо результати стиснення (рис. 11). Як можна
побачити, стиснення з втратами (дані наведені для ОРТ) здатне привести до
придушення завад практично без втрати чіткості.
Може скластись враження, що ОРТ можна знайти, лише аналізуючи
криві, як на рис. 8-10, які можна отримати тільки за умови, що мається
зображення без завад (чисте), що можливо тільки в ході експериментів
(досліджень), коли сам дослідник генерує шум. Насправді ж це не так. Для
випадку просторово-некорельованих (білих) завад було показано [12, 13], що
крок квантування чи масштабуючий множник для стиснення в околі ОРТ має
бути пропорційним σ, тобто, якщо σ є апріорно відомим або його можна точно
оцінити, то й стиснення в околі ОРТ легко виконати, враховуючи коефіцієнт
пропорційності β≈4. Для випадку просторово-корельованих завад ситуація є
трохи складнішою.
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в
Рис. 11. Первинне медичне зображення з шумом (а) та після стиснення в
ОРТ (б), істинне зображення (в)
Результати робіт [22, 23] показують, що методика вибору КК для
стиснення в околі ОРТ для випадку просторово-корельованих завад є
аналогічною, але коефіцієнт пропорційності β має бути трохи більшим, ніж 4.
Яким саме має бути коефіцієнт пропорційності β – питання, що потребує
подальших досліджень. Але зрозуміло, що, за умови його розв’язання, вибір
ПКС також може бути автоматизованим.
Висновки
Показано, що обробку зображень, що спотворені просторовокорельованими завадами, можна автоматизувати. Втім, оцінки характеристик
таких завад, мають бути досить точними для того, щоб урахування спектру
завад призводило до суттєвого виграшу в ефективності обробки на етапах
фільтрації та стиснення з втратами. Вказано задачі, які ще треба розв’язати.
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ГЛАВА 3.
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АЭРИРОВАННОЙ ДЕСЕРТНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АЕРОВАНОЇ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ
ВТОРИННОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ
INNOVATIVE TECHNOLOGY OF AERATED DESSERT PRODUCTS BASED ON SECONDARY
MILK RAW MATERIALS

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-021
Вступ
Для сталого розвитку України пріоритетним напрямком державної
політики повинно стати забезпечення здоров’я нації. Невід’ємною складовою
здоров’я людини є харчування. Враховуючи, що в світі нагальною є проблема
дефіциту повноцінного білка, яка зачіпає дві третини людства, значна увага
повинна приділятися створенню та залученню до раціонів харчування харчових
продуктів з підвищеним вмістом білкових речовин. Потенційним джерелом
повноцінного білка є вторинна молочна сировина, а саме – знежирене молоко
(ЗМ), що в харчуванні використовується неповною мірою.
Сьогодні харчова промисловість стрімкими темпами розробляє нові
продуктові платформи та виводить на ринок нові категорії продуктів.
Основною метою цієї діяльності є економічне зростання суб’єктів
господарювання, тому більшість видів харчової продукції містить у собі велику
кількість харчових добавок, що утворюють ідентичні натуральним структуру,
смак, колір продукту тощо. Але переважна частка харчових добавок має або
синтетичне походження, або піддається глибокому фізико-хімічному впливу
при виробництві, що зумовлює їх шкідливий вплив на здоров’я людини.
У сегменті аерованої десертної продукції, відмінною рисою якої є
багатостадійність процесу виробництва та необхідність використання
спеціального обладнання, всі сучасні технології передбачають застосування
піно- та структуроутворювальних харчових добавок для утворення збитої та
стійкої структури [1].
Але інноваційним напрямом утворення та стабілізації дисперсних
харчових систем є реалізація принципів науково-обґрунтованого використання
сировини, що є носіями функціонально-технологічних компонентів, а саме,
білкових речовин у складі знежиреного молока та пектинів у складі
маловживаних ягід кизилу і терну. Новий підхід до використання незадіяних
природних властивостей сировини може дати можливість максимально
реалізувати її функціональні властивості (піноутворювальну здатність
молочного білку та стабілізуючу дію пектину ягід), що збільшить економічну
ефективність технологій за рахунок зменшення застосування харчових добавок,
а також підвищить харчову та біологічну цінність готової продукції.
Тому, наукове обґрунтування та розроблення технології аерованої
десертної продукції на основі нежирної молочної та рослинної сировини без
застосування піно- та структуроутворювальних добавок сьогодні є актуальним.
Для обґрунтування даної технології нами визначено інноваційну стратегію
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розроблення нового виду аерованої десертної продукції [2].
В останні роки широкого розповсюдження набуває розроблення
технологій аерованої (збитої) десертної продукції на молочній основі, для
утворення та стабілізації структури котрої використовують пектини, крохмалі,
альгінати, камеді тощо. Доцільність використання молочної сировини в
технологіях збитої продукції зумовлена здатністю молочних білків утворювати
піну. При цьому, молочна сировина використовується у вигляді різноманітних
концентратів молочних білків. До недоліків даного виду продукції можна
віднести саме використання харчових добавок, що призводить до зниження
харчової та біологічної цінності готової продукції. Сьогодні це частково
компенсується за рахунок використання в традиційних технологіях виділених
деяких біологічно-активних речовин, харчових волокон, повноцінних білків,
мінеральних солей та синтезованих вітамінів. Але найбільш перспективним є
розроблення технологій з використанням натуральних наповнювачів
рослинного походження, що дозволяють розширити асортимент продукції,
задовольнити потреби організму не тільки в ессенціальних мікро- та
макронутрієнтах, але й в необхідних мінорних компонентах їжі.
Як правило, в технологічному процесі виробництва молочно-рослинних
харчових систем з дисперсною структурою потенціал функціональних
властивостей сировинних компонентів використовується неповною мірою, що і
викликає необхідність застосування додаткових факторів утворення та
стабілізації структури у вигляді харчових добавок.
Переважно, в технологіях продукції з дисперсною структурою рослинна
сировина застосовується як смаковий компонент, наповнювач, джерело
біологічно-активних речовин тощо. Менше застосування знайшли
стабілізаційні властивості рослинної сировини, що зумовлені хімічним складом,
а саме, вмістом гідроколоїдів. Розглядаючи рослинну сировину з точки зору
вмісту функціонально-технологічних речовин, нами були відзначені
маловживані ягоди південно-східної частини України – кизил та терн, які є
джерелом багатьох важливих харчових речовин, в тому числі, протопектину.
На цей час ресурси даної сировини використовуються або для
виготовлення обмеженого кола продуктів, хоча щорічний врожай достатній для
промислової переробки. Внаслідок цього більша частка цінних речовин, що
містяться в маловживаних ягодах та плодах, втрачається.
Реалізація принципів науково-обґрунтованого використання сировини, що
є носіями функціонально-технологічних компонентів, наприклад, білкових
речовин у складі знежиреного молока та пектинів у складі маловживаних ягід, з
одного боку, дає можливість максимально реалізувати функціональні
властивості компонентів, що підвищує економічну ефективність технологій за
рахунок зменшення застосування харчових добавок, а, з другого боку, –
підвищує харчову та біологічну цінність готової продукції.
Однак, внаслідок технологічних властивостей, що притаманні ЗМ, зокрема,
коагуляція та денатурація в кислому середовищі, та рослинній сировині, –
висока кислотність, неоднорідність структури, залежність кольору від рН
середовища, їх сумісне використання у складі рецептурних сумішей є
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практично неможливим. Існуючі обмеження лежать у площині денатурації та
коагуляції молочних білків під дією органічних кислот рослинної сировини,
порушенні структури ЗМ, зміні та нестабільності забарвлення рослинної
сировини з-за підвищення рН систем.
Функціонально-технологічні речовини у складі знежиреного молока та ягід
кизилу і терну знаходяться в неактивному стані, тому для реалізації
функціональних властивостей компонентів молочної та рослинної сировини в
процесі утворення збитої структури необхідно забезпечити їх переведення в
активну форму, а на стадії стабілізації структури забезпечити переведення з
активного стану в неактивні білково-вуглеводні комплекси. Пектинові
речовини ягід повинні сприяти стабілізації піни, але ефективне піноутворення
можливо лише за наявності водорозчинного пектину. В ягодах, поряд з
розчинним пектином, міститься значна частка неактивного протопектину, який
можна перевести в активний стан за рахунок гідролізу, ефективними
каталізаторами якого є водневі та гідроксильні іони. Але для запобігання
зворотного комплексоутворення із системи повинні бути виведені двовалентні
метали, що входять до структури протопектину. Цього можна досягти за умов
проведення гідролізу при значеннях рН вище 7,0 [3].
Використання в технологіях дисперсної продукції знежиреного молока як
джерела функціонально-технологічних речовин має ряд недоліків, серед яких
слід відмітити недостатню для диспергування повітря концентрацію білків.
Крім цього, казеїн знаходиться у вигляді інертного казеїнаткальційфосфатного
комплексу, що проявляє поверхнево-активні властивості тільки після обробки
лугом у вигляді казеїната натрію. При цьому забезпечується розчинність
казеїну та вивільнення із комплексу іонів кальцію, що за визначених умов
можуть реагувати з розчинними пектинами з утворенням пектатів.
Максимальні піноутворювальну здатність (ПУЗ) та стійкість піни (СП) мають
системи з 10…16% вмістом білка. Виходячи з цього, для активації казеїнових
білків ЗМ і реалізації їх піноутворюючих властивостей перед обробкою лугом
білки необхідно концентрувати.
Однак традиційні та новітні методи концентрування, виділення та
технологічної обробки білків молочної сировини мають ряд недоліків –
відсутність комплексного осадження білків, використання дорогих інгредієнтів
коагулюючої дії, високі температури обробки, надання згустку сторонніх
присмаку та запаху, отримання згустку з щільною консистенцією, що знижує
його функціонально-технологічні
властивості. Тому, доцільним та
перспективним є розроблення модифікованого способу комплексного
осадження білкових речовин ЗМ, що дозволив би підвищити ступінь осадження
білкових речовин та отримати продукт з новими функціональнотехнологічними, споживними властивостями.
Таким чином, метою розроблення модифікованого способу комплексного
осадження білкових речовин ЗМ є отримання білкового згустку з заданими
властивостями, а саме: він повинен містити сироваткові білки, мати
оптимальний для піноутворення вміст сухих речовин, певні титровану та
активну кислотність.
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При теоретичному обґрунтуванні модифікованого способу комплексного
осадження білкових речовин ЗМ ягоди були нами розглянуті з точки зору
коагулянту білкових речовин, що пояснювали наступним чином: за рахунок
кислот ягід утворюються умови для коагуляції; за участі пектинових речовин
можливе утворення білково-вуглеводних комплексів; іони кальцію ягід,
з'єднуючись з казеїном, утворюють фосфорно-кальцієві «містки», що агрегують
казеїн; білки ягід можуть виступати додатковими центрами коагуляції.
На основі отриманого білково-вуглеводного згустку та ягідних пюре після
переведення їх функціональних речовин у активний стан при їх сумісному
збиванні, за рахунок наявності поверхнево-активного казеїнату натрію та
стабілізуючих властивостей пектину, можливо отримати збиту систему з
високими показниками якості. Стабільність цієї системи можна значно
підвищити внаслідок комплексоутворення за певних значень рН між білками та
розчинними пектинами за рахунок іонів кальцію. В результаті керованої
взаємодії цих речовин утворюються пектат кальцію та білково-вуглеводні
комплекси, що може значно підвищувати в’язкість та викликати
драглеутворення.
Сутність послідовності технологічного процесу отримання вищеописаної
системи зводиться до виконання наступних операцій:
- осадження білкових речовин знежиреного молока за рахунок власних
кислот ягідних пюре;
- переведення білкових речовин білково-вуглеводного згустку в розчинний
стан;
- переведення пектинових речовин ягідних пюре в розчинний стан;
змішування
модифікованих
продуктів-носіїв
функціональнотехнологічних речовин за температур, при яких не відбувається їх хімічна
взаємодія.
Отриманий продукт може бути використаний як напівфабрикат для
отримання збитої продукції без додаткового застосування піно- та
структуроутворювальних харчових добавок.
Використання напівфабрикату в технологіях збитої продукції можливо за
умови дотримання ряду операцій:
- темперування напівфабрикату до температури вище точки
драглеутворення;
- насичення напівфабрикату газом шляхом збивання або аерації;
- додавання на заключній стадії збивання або аерації кислого регулятора
рН для створення оптимальних умов взаємодії білкових та пектинових речовин;
- охолодження готової продукції до температури зберігання.
Таким чином, можна констатувати, що сумісне використання
модифікованої молочної та рослинної сировини за умов науковообґрунтованого ведення технологічного процесу здатне надавати системі нових
властивостей піноутворюючого та стабілізуючого характеру, відмінних від
простого змішування сировини.
Вищевикладені положення є основою інноваційної стратегії розроблення
аерованої (збитої) десертної продукції (ЗДП) на основі нежирної молочної та
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рослинної сировини.
В
результаті
проведення
згідно
до
інноваційної
стратегії
експериментальних досліджень отримано дані, що дозволили обґрунтувати
технологічні параметри процесу отримання аерованої десертної продукції на
основі нежирної молочної та рослинної сировини.
Визначено хімічний склад ягід кизилу та терну, що містять 1,20% та 1,01%
пектинових речовин, в тому числі водорозчинних – 0,68% та 0,53% відповідно.
Дослідження функціонально-технологічних властивостей (ФТВ) ягідної
сировини проводили з соками, в яких у розчиненому стані знаходяться
речовини, що беруть участь в утворенні дисперсних систем (пектинові та
білкові речовини). Встановлено, що провідна роль в піноутворюванні при
збиванні соків належить розчинним пектиновим речовинам. Враховуючи, що
термічна обробка викликає значні зміни ФТВ, досліджували її вплив на ПУЗ та
СП соків.
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Рис. 1. Вплив термічної обробки на ПУЗ та СП соків, %:
–■–, –□– – відповідно ПУЗ соку кизилу та терну;
–●–, –○– – відповідно СП соку кизилу та терну.
Встановлено (рис. 1), що при підвищенні температури обробки до
70…80°С через денатурацію білкової складової ПУЗ та СП знижуються для
соку кизилу на 17,4% та 44,4%, а для соку терну на 12,3% та 44,8% відповідно.
Подальше підвищення температури викликає зростання ПУЗ та СП. Так, ПУЗ
соків, що були прогріті при температурі 98±2ºС впродовж 5 хв., збільшується в
середньому на 6,6%, а СП збільшується в 1,94 та 1,90 рази для соку кизилу та
терну відповідно. Підвищення ФТВ відбувається за рахунок деструкції
нерозчинних гідроколоїдів з накопиченням розчинного пектину, частка якого
зростає на 13,8% для кизилу та 11,6% – для терну.
Визначено, що в технологіях ЗДП раціональним є застосування ягідної
сировини у вигляді пюре, тому, на наступному етапі, досліджували
закономірності впливу гідротермічної обробки на функціональнотехнологічний стан пектинових речовин пюре. Встановлено, що для отримання
ягідних пюре з максимальним вмістом розчинного пектину необхідним є
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тристадійний процес термообробки ягідної сировини: гідротермічна обробка
ягід кизилу при температурі 85…87°С впродовж 60…80 с та ягід терну при
температурі 90…92°С впродовж 165…180 с, і наступне протирання ягід при
температурі 80±2°С з отриманням пюре (I стадія), термообробка пюре в
присутності води при температурі 80±2°С впродовж 10…12 хв. (II стадія),
термообробка в присутності молочної сироватки при температурі 80±2°С
впродовж 30…35 хв. (III стадія), що забезпечує зростання частки розчинного
пектину в 2,5…3,0 рази.
Згідно до інноваційної стратегії ЗМ у складі напівфабрикатів для ЗДП
передбачається використовувати після осадження білкових речовин у вигляді
концентрату молочних білків з підвищеними ФТВ. При розробці
модифікованого способу комплексного осадження білкових речовин ЗМ за
рахунок власних кислот ягідних пюре було визначено технологічні режими
підготовки ЗМ до осадження та режими обробки згустку: температура
пастеризації ЗМ – 91...93°С впродовж 10 хв., наступне охолодження ЗМ до
80…82°С, внесення в ЗМ пюре кизилу або терну з температурою 80…82°С,
коагуляція, охолодження до температури 12…14°С, відфільтровування згустку
та наступне самопресування впродовж 20…30 хв.
Досліджували вплив масової частки внесеного пюре (рис. 2.а),
температури (рис. 2.б) та тривалості коагуляції (рис. 2.в) на ступінь
комплексного осадження білкових речовин ЗМ.
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Рис. 2. Ступінь осадження білкових речовин ЗМ залежно від частки
внесеного пюре (А), температури обробки (Б) та тривалості коагуляції при
температурі 92±1ºC (В), %:
–▲– , –□– – композиція знежиреного молока з пюре кизилу та терну
відповідно.

Встановлено, що максимальне осадження білкових речовин ЗМ
спостерігається при внесенні 2,5…3,5% ягідних пюре за температури коагуляції
90…94°С та тривалості коагуляції 10…15 хв.
Підвищення температури осадження з 80°С до 94°С призводить до
зменшення вологості згустків з 80,1% та 79,5% до 68,3% та 67,14% для
композицій з пюре кизилу та терну відповідно. Ефективна в’язкість згустків (ε
= 1,8 с-1), отриманих при температурі осадження 92°С, становить 118,0…119,8
Па·с, а отриманих при температурі осадження 94°С, внаслідок зменшення
білково-вуглеводної взаємодії через денатурацію білкових речовин,
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зменшується до 102,6…101,9 Па·с (рис. 3).
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Рис. 3. Залежність ефективної в’язкості (η) від швидкості зсуву (ε) композиції
ЗМ з пюре кизилу (А) та композиції з пюре терну (Б):
–▲–, –∆– – за температури осадження 80°С;
–■–, –□– – за температури 92°С; –●–, –○– – за температури 94°С.
–◊–, –♦– – контроль (нежирний кисломолочний сир з вологістю 70,0%)
В результаті реалізації ПФЕ 23 та проведення експериментальних
досліджень за матрицею «крутого сходження» визначено оптимізовані
технологічні параметри процесу осадження білкових речовин ЗМ за рахунок
кислот ягідних пюре, що склали:
− коагулянт – пюре кизилу: частка внесення пюре – 3,3%, температура
осадження – 91,2°С, тривалість витримки композиції при температурі
осадження – 12,8 хв.;
− коагулянт – пюре терну: частка внесення пюре – 3,8%, температура
осадження – 92,1°С, тривалість витримки композиції при температурі
осадження – 15,2 хв.
Досліджували структурно-механічні властивості згустків, що отримані за
оптимальних параметрів. Встановлено, що максимальна ефективна в’язкість
згустків (ε = 1,8 с-1) за рахунок пектинових речовин та стабілізуючої дії білкововуглеводних комплексів підвищується, порівняно з контролем (нежирний
кисломолочний сир), в 2,62 та 2,66 рази для згустків з кизиловим та терновим
пюре.
Поряд зі зростанням в’язкості в зразках спостерігається підвищення
міцності. Так, початкова напруга зсуву R0, що визначає зусилля, за якого
система гранично руйнується, та напруга зсуву на ділянці повзучості R1, що
визначає зусилля, за якого система починає руйнуватися, у згустків в 2,53…2,63
рази вищі, ніж у контролю.
З метою підвищення ФТВ білково-вуглеводних згустків (БВЗ)
досліджували вплив лужного регулятора рН на ступінь розчинності
казеїнаткальційфосфатного комплексу згустків. Встановлено, що максимальне
накопичення поверхнево-активних речовин шляхом переведення білкових
речовин БВЗ в розчинний стан досягається при термічній обробці згустку з
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додаванням 0,90% суміші фосфатів «Біофос 90» при температурі 80±2°C
впродовж 10...12 хв.
На наступному етапі визначали співвідношення сировинних складових
напівфабрикатів. Визначено, що для максимальної реалізації поверхневоактивних властивостей білкових речовин БВЗ у складі напівфабрикатів
оптимальним вмістом є 16,5% кизилового та 15,1% тернового пюре.
Вивчено вплив цукру на функціонально-технологічні та структурномеханічні властивості композицій БВЗ з оптимальним вмістом пюре (рис. 4).
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Рис. 4. Вплив вмісту цукру на функціонально-технологічні та структурномеханічні властивості композиції кизилового БВЗ з пюре кизилу (А)
та композиції тернового БВЗ з пюре терну (Б):
–
оутворювальна здатність, стійкість піни; –▲–, –∆– – ефективна в’язкість
Встановлено, що в’язкість (ε = 1,8 с-1) композицій БВЗ з пюре кизилу та
терну при додаванні цукру до 15% зростає на 18,39% та 20,27% відповідно.
Подальше збільшення вмісту цукру призводить до синерезису з видимим
виділенням рідини та зниження структурно-механічних властивостей
композицій. Так, за вмісту цукру 20% в’язкість знижується на 7,14% та 3,92%
відповідно.
ПУЗ композицій БВЗ з пюре кизилу та терну при додаванні цукру в
кількості 5…20% зменшується на 33,54% та 34,84% відповідно. Одночасно, при
вмісті цукру до 15% композиції відзначаються високою стійкістю. В результаті
оптимізації вмісту цукру методом сполучених градієнтів та проведених
органолептичних досліджень, раціональним вмістом цукру в композиції
кизилового БВЗ з пюре кизилу є 7,5...8,0%, в композиції тернового БВЗ з пюре
терну – 7,8...8,0%.
Таким чином, визначено та оптимізовано вміст у напівфабрикатах
основних інгредієнтів, серед яких БВЗ, ягідне пюре та цукор. Розроблені
напівфабрикати за рахунок наявності у складі БВЗ поверхнево-активного
казеїнату натрію, пектинових речовин у складі ягідних пюре та при умові їх
взаємодії з утворенням пектату кальцію та білково-вуглеводних комплексів
можуть бути використані як напівфабрикати для ЗДП без застосування піно- та
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структуроутворювальних харчових добавок.
Використання напівфабрикату в технологіях ЗДП можливо за умови
дотримання ряду операцій: темперування напівфабрикату до температури
80…82°С для активування білково-вуглеводного комплексоутворення; збивання
при температурі 25…30°С; додавання на заключній стадії збивання кислого
регулятора рН для створення оптимальних умов взаємодії білкових та
пектинових речовин; охолодження готової продукції до температури
споживання.
На основі отриманих експериментальних даних та у відповідності до
інноваційної стратегії визначено технологічні параметри виробництва БВН,
розроблено рецептурний склад трьох видів БВН та досліджено їх хімічний
склад (табл.).
Таблиця 1.
Характеристика хімічного складу напівфабрикатів, (α ≤ 0,05)
Масова частка, %
Білково-вуглеводний напівфабрикат
Найменування
показника
Контроль
КизиловоКизиловий Терновий
терновий
Сухі речовини
30,00
29,54
30,62
30,15
Протеїни
16,22
10,05
10,20
10,12
Жири
0,54
0,89
1,82
1,26
Вуглеводи
1,62
16,57
17,01
16,91
Зола
1,08
1,84
1,22
1,65
Енергетична цінність,
76,14
114,49
125,22
119,46
ккал
Як свідчать дані таблиці, розроблені БВН, порівняно з контролем
(нежирний кисломолочний сир), мають менший вміст білкових речовин, що
пов’язано з присутністю в БВН до 20% рослинної складової, яка збагачує їх
вуглеводами. БВН містять в 10,2...10,5 рази більше вуглеводів та в 1,6...3,4 рази
більше жиру, ніж контроль.
В напівфабрикатах ідентифіковано та кількісно визначено 18 амінокислот
(АК), в тому числі всі незамінні. Сумарний вміст незамінних АК від загальної
кількості АК становить 45,59% для кизилового БВН, 43,25% для тернового
БВН та 44,53% для кизилово-тернового БВН, що на 0,38…2,79% вище ніж у
контролю.
Встановлено, що білок БВН не містить лімітуючих амінокислот, має добру
збалансованість за «триптофановим» та «треоніновим» індексами. Скор
лімітуючого для контролю метіоніну в БВН має значення 129…134%.
Дослідження ступеня протеолізу білків напівфабрикатів ферментами свідчать,
що білки БВН за рахунок вуглеводної складової характеризуються високим
ступенем протеолізу пепсином та трипсином.
За вмістом більшості мінеральних речовин та вітамінів розроблені
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напівфабрикати значно перевершують контроль. Співвідношення Ca:P:Mg для
БВН складає 1:(1,16…1,18):(0,61…0,63), що наближено до формули
збалансованого харчування. Встановлено, що мікробіологічні показники БВН
та вміст токсичних елементів відповідають вимогам чинної нормативної
документації.
На основі дослідження зміни мікробіологічних показників у часі
обґрунтовано режими та терміни зберігання БВН: температура – 4±2°С;
тривалість – не більше 72 год.
Дослідження динаміки зміни функціонально-технологічних та структурномеханічних властивостей БВН при зберіганні за температури 4±2ºС впродовж
72 год. показали зростання на 45…50% ефективної в’язкості, що призводить до
зниження ПУЗ на 7,1 …8,1%, а СП – на 3,9…4,7%. Також при зберіганні за
рахунок білково-вуглеводного комплексоутворення відбувається укріплення
структури, при цьому початкова напруга зсуву R0 зростає на 8,3%, а напруга
зсуву на ділянці повзучості R1 – на 30,7%. Встановлено, що БВН при зберіганні
здатні до тиксотропного відновлення, так, площа петлі гістерезису через 72 год.
зберігання зменшується на 11,2%.
Комплексні показники якості БВН, що розраховані методами кваліметрії та
враховують такі одиничні показники, як енергетична цінність, біологічна
цінність (ступінь перетравлення протеіназами, збалансованість білків за
амінокислотним складом), структурно-механічні властивості (ПУЗ, СП) та
ступінь їх відтворюваності при зберіганні, органолептичні властивості,
позиціонуються в інтервалі «дуже доброї якості» і знаходяться в межах
0,7912…0,8016 од.
На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень
розроблено технологію напівфабрикатів для аерованої десертної продукції (ТУ
У 15.5–01566057–401:2013) та асортимент нової аерованої продукції, що
представлений п’ятьма видами:
1. збиті десерти з наповнювачами (кизил, гарбуз, полуниця свіжі або
заморожені; персик, ананас консервовані; шоколад, какао, горіхи; смакоароматичні речовини);
2. збиті десерти з топінгом (соус з кизилу, терну, полуниці, малини,
консервованого персику з вершками; вершково-шоколадний соус, кавовоконьячний топінг, товчені горіхи, кокосова стружка);
3. фруктово-ягідні муси;
4. вироби (страви) типу мусу з вершками або морозивом;
5. страви типу самбуку.
Крім цього, напівфабрикати для аерованої десертної продукції можуть
бути використані як основа з емульгуючи ми властивостями у виробництві
емульсійних соусів [5] та збагачувач виробів із дріжджового тіста [6].
Висновки
В представленій роботі розроблено технологію, що є маловідходною,
ресурсозберігаючою та нескладною у виконанні. Позитивним також є те, що
основні сировинні інгредієнти розробленої технології мають місцеве вітчизняне
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походження. При цьому, внаслідок особливостей переробки незбираного
молока ресурс ЗМ є невичерпним, а ресурс врожаю кизилу та терну на сьогодні
майже не використовується.
Виробництво нової продукції може бути організовано в спеціалізованих
цехах харчових підприємств. Кінцевим продуктом може виступати як
напівфабрикат для аерованих десертів, що призначений для використання в
закладах ресторанного господарства та домашньому господарстві як
напівфабрикат високого ступеня готовності для виробництва кулінарної
продукції, так і готова аерована продукція у вигляді десертів різноманітного
асортименту.
Висока привабливість розробленої технології для харчових виробництв та
закладів ресторанного господарства зумовлена реаліями сучасного
господарювання та конкурентної боротьби, що спонукають підприємства
провадити широкий пошук інновацій, які можуть бути доведені до стадії
виробничого застосування.
До джерел соціально-економічного ефекту від реалізації розроблених
технологій можна віднести: використання дешевої білково-вуглеводної
сировини; поліпшення показників якості продукції за харчовою, біологічною
цінністю та органолептичними показниками; розширення асортименту
десертної продукції.
Кількісну оцінку економічної ефективності впровадження розроблених
технологій здійснювали розрахунком за укрупненими показниками собівартості
і відпускної ціни нової продукції, рентабельності підприємства-виробника та
порівнянням отриманих результатів з традиційною технологією.
Згідно розрахунків загальна вартість основних фондів для організації цеху
з виробництва даної продукції на діючому молокопереробному підприємстві
становить 150 тис. грн. Прогнозована місячна та річна потужність цеху при 40годинному робочому тижні та з врахуванням десяти святкових днів складе
відповідно 6720 кг та 80640 кг продукції. Розрахунок економічних показників
дозволив отримати наступні дані:
– Виробнича собівартість 1 т. продукції – 9371,90 грн.
– Загальна сума поточних витрат на виробництво 1 т. продукції з
урахуванням 15% рентабельності – 11,693 тис. грн.
– Відпускна (оптова) ціна одиниці упакування масою 0,2 кг – 2,8 грн.
– Прибуток від реалізації за розрахунковий період (1 рік) – 311,6 тис. грн.
– Чистий прибуток за розрахунковий період (1 рік) – 233,7 тис. грн.
– Термін окупності – 0,64 року.
– Рівень рентабельності – 155,8%.
Таким чином, отримані дані засвідчують економічну ефективність
впровадження результатів дослідження у виробництво та високий рівень
рентабельності інвестиційних вкладень.
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ГЛАВА 4. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА ВОЗДУХЕ И В КОРРОЗИОННОЙ
СРЕДЕ

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ НА ПОВІТРІ І В
КОРОЗІЙНОЇ СЕРЕДОВИЩІ
MECHANICAL PROPERTIES OF AUTOMOTIVE ALUMINUM ALLOYS IN AIR AND IN A
CORROSIVE ENVIRONMENT

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-006
Введение
Идея снижения массы автомобилей за счет применения легких
конструкционных материалов не нова. Особой привлекательностью среди них
обладают алюминиевые сплавы, которые при относительно доступной цене
существенно легче стальных. В мировой практике активно ведутся работы по
расширению применения алюминиевых сплавов в автомобилестроении. Это
обусловлено тем, что увеличение их доли в конструкции автомобиля позволяет:
существенно снизить массу транспортных средств и расход топлива; сократить
затраты на производство; использовать (без переналадки) существующее
оборудование и достаточный ассортимент полуфабрикатов; снизить
трудоемкость изготовления (за счет сокращения соединительных узлов и
перехода к прессованным элементам); уменьшить число деталей,
подвергающихся механической обработке и т.д.
При этом снижение собственной массы автомобилей, повышая их
топливную экономичность, улучшает экологию - уменьшает количество
выбросов в атмосферу вредных веществ и соединений (в том числе мощного
канцерогена типа “бенз-а-пирен”), а также играет важнейшую роль в решении
проблемы “парникового эффекта”, вызываемого эмиссией СО2 [1-4]. Так,
например, по данным [22] доля в экономии топлива от снижения собственной
массы автомобиля составляет 45%, уменьшения сопротивления качению шин –
25%, улучшения характеристик двигателя и трансмиссии – 30%.
В автомобилестроении изготовление деталей из конструкционных
материалов осуществляется по различным режимам технологической
обработки [17, 18, 21], включая операции пластического деформирования
(прокатки, штамповки, прессования и т.п.) [19]. В условиях эксплуатации
детали автомобилей, в большинстве случаев, испытывают значительные
вибрационные нагрузки [20]. Однако, при выборе технологического
оборудования часто руководствуются любыми критериями кроме способности
штампованных изделий сопротивляться воздействию циклических нагрузок,
так как сведения по сопротивлению деформированных с разной скоростью и
степенью алюминиевых сплавов усталостному разрушению на воздухе весьма
ограничены, а в коррозионной среде практически отсутствуют [10].
Также бывает трудно избежать появления в ответственных деталях
усталостных трещин. Однако в некоторых материалах они могут возникнуть
сравнительно рано и большую часть своей "жизни" детали вынуждены работать
с трещинами [14]. Поэтому для объективной оценки их работоспособности
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желательно располагать и максимальной информацией о процессе накопления
повреждений на всех этапах усталостного разрушения конструкционных
материалов: стадии зарождения трещин, их последующего развития вплоть до
полного
разрушения
образца,
что
обусловливает
необходимость
совершенствования методики усталостных испытаний. Однако, в литературе
сведения по кинетике повреждаемости в процессе усталостного разрушения
предварительно деформированных металлических материалов вообще и
алюминиевых сплавов в частности практически отсутствуют. Поэтому
исследования в данном направлении представляют, как теоретический, так и
практический интерес.
В настоящей работе рассматривается вопрос возможности расширения
области применения легких высокопрочных алюминиевых сплавов в
автомобильной промышленности с учетом повышения их эксплуатационной
надежности за счет оптимизации технологических режимов изготовления
деталей. Представлены результаты исследования влияния режимов
технологической обработки (величина степени и скорости пластической
деформации) на кинетику процесса усталостного разрушения и
эксплуатационные свойства некоторых алюминиевых сплавов.
4.1. Методика исследования
В работе представлены результаты исследования кинетики усталостного
разрушения цилиндрических образцов [11], включающие: усталостные
испытания; микроструктурные (оптические микроскопы “Neophot” “AKASHI”
и электронный “Джеол-Т20”; измерение текущего прогиба образца [9, 13, 15];
наблюдение зарождения усталостной трещины, и ее последующего роста
вполоть до разрушения образца [16]; фрактографию изломов (оптический
компаратор типа “МИР-12" и электронный микроскоп “Джеол-Т20”) и др.
Для решения этой задачи были выбраны широко применяемые в
различных отраслях промышленности алюминиевые сплавы Д19АМ, Д19АТ,
01420 и В95пчТ2. Образцы предварительно деформировались с разными
степенями (ε = 0…40%) на прессе ДО-436 (скорость деформации έ =0,08 с-1) и
молоте МЛ-3 (έ =100 с-1). Статические испытания на разрыв проводились на
машине "Instron-1115", а усталостные - на двухпозиционной машине по
"жесткой" схеме симметричного консольного изгиба частотой 25 Гц при
комнатной температуре на воздухе [6] и в коррозионной среде (широко
распространенный и достаточно агрессивный по отношению к сталям и
сплавам 3%-ный водный раствор морской соли) [5]. Кинетика процесса
усталостного разрушения изучалась на установке МИП-8 (переоборудованной
для нагружения грузами и оснащенной, с целью наблюдения за возникновением
и развитием процесса усталостного разрушения, фазосинхронизатором и
оптическим микроскопом со стробоскопическим освещением) по схеме
консольного изгиба с вращением частотой 50 Гц [7, 8]. Для замера изменения
текущего прогиба образцов при циклическом нагружении использовался
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индикатор часового типа. Готовые штампованные изделия типа гофровых
панелей нагружались на специальных стендах по пульсирующему циклу
отнулевого сдвига силой 30 кН частотой 0,2 Гц.
4.2. Результаты экспериментов и их обсуждение
Получены механические характеристики исследованных материалов при
статическом
растяжении,
кривые
усталости,
аппроксимируемые
соответствующими уравнениями, и вероятностные кривые распределения
циклической долговечности после различных режимов технологической
обработки.
Установлено, что влияние степени и скорости предварительной
технологической деформации исследованных материалов на сопротивление
усталостному разрушению зависит от их природы, структурного состояния,
амплитуды и среды знакопеременного нагружения.
Результаты эксперимента показывают, что сопротивление усталости
сплава изменяется неоднозначно в зависимости от среды и амплитуды
знакопеременного нагружения. Так циклическая долговечность алюминиевого
сплава В95пчТ2 (закалка-нагрев до 465…475 оС, выдержка - 1 час, охлаждение
в воде; правка - растяжение в свежезакаленном состоянии на 1,7%; старение –
сначала при 120 оС, 5 часов, а потом при 180 оС, 6 часов) в коррозионной среде
меньше, чем на воздухе. Уменьшение долговечности под влиянием
коррозионной среды особенно характерно для низких амплитуд приложенного
напряжения. Например, долговечность в коррозионной среде, по сравнению с
испытанием на воздухе понижается примерно в 1,15 раза при σа = 400 МПа и
примерно в 6,3 раза при амплитуде 210 МПа.
Изменение структуры поверхности образца в процессе усталостного
разрушения алюминиевого сплава В95пчТ2 после различного числа циклов
нагружения подробно рассмотрено нами ранее [12].
Кривые изменения текущего прогиба отражают суммарный результат
структурных повреждений образцов в процессе их циклического нагружения.
Они существенно отличны у отожженных и упрочненных материалов [10],
однако, во всех случаях с увеличением циклической долговечности абсолютное
значение текущего прогиба уменьшается. При этом все кривые прогиба
образцов имеют три характерных участка [9, 11-13].
У отожженных образцов сначала прогиб резко уменьшается за счет
возникновения полос скольжения, а, следовательно, упрочнения материала.
Затем упрочнение замедляется и начинает процесс разупрочнения образцов.
При динамическом равновесии этих процессов наблюдается стабилизация
изменения текущего прогиба. В начале стадии стабилизации начинают
образовываться микротрещины, которые затем перерастают в макротрещины.
При этом заметная макротрещина на поверхности образца длиной ~ 1,0 мм
наблюдается к моменту перегиба кривой прогиба. На третьем участке
интенсивность изменения прогиба резко увеличивается в результате развития
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макротрещины, приводящей к уменьшению живого сечения образца и к его
полному разрушению.
У упрочненных материалов уже с первых же циклов нагружения процесс
разупрочнения несколько преобладает над упрочнением, что приводит к
увеличению прогиба вплоть до полного разрушения образцов. Подобным
образом упрочненные материалы ведут себя и при циклическом нагружении в
коррозионной среде.
Анализ полученных в работе кривых изменения относительной величины
усталостной зоны образцов с ростом их долговечности показал, что в общем
случае для всех знакопеременных напряжений материала, и среды испытания
зона усталостного разрушения растет с увеличением их циклической
долговечности.
Алюминиевый сплав В95пчТ2 в процессе циклического нагружения при
всех амплитудах разупрочняется. Выделение частиц упрочняющей
марганцовистой фазы при искусственном старении сплава, а также
взаимодействии растворенных примесей с дислокациями при деформационном
старении обуславливают его высокое сопротивление развитию трещины.
Однако, концентрация напряжений, возникающая у частиц второй фазы или по
границам зерен, вызывает образование микропор, которые в конечном итоге,
сливаясь в макропоры, образуют трещины. Изломы образцов из сплава
В95пчТ2 имеют многочисленные ступеньки и бороздки, определяющие грубый
рельеф зоны распространения трещины и окончательного долома.
Анализ роста усталостной трещины показал, что появлению на
поверхности образца макротрещины длиной ~1,0мм соответствует момент
более заметного возрастания прогиба образца, который достигает значительной
величины при отношении длины трещины к диаметру образца ≈ 0,15. При этом
установлено, что период до зарождения усталостной трещины увеличивается, а
скорость ее развития уменьшается по мере возрастания величины циклической
долговечности до полного разрушения сплава. Так, например, если при σа = 270
МПа долговечность до зарождения трещины (Nз.тр.) составляет 53700 циклов, а
скорость роста трещины 3,07 мкм/цикл, то при σа = 200 МПа Nз.тр = 200000
циклов и скорость ее роста 0,106 мкм/цикл.
Такое поведение сплава связано с выделением упрочняющей фазы при его
искусственном старении, препятствующей движению дислокаций, и
деформационным старением, обусловленном блокированием растворенными
примесями дислокаций (атмосферы Коттрела) и растянутых дислокаций
(атмосферы Сузуки) в процессе предварительной деформации и усталостного
нагружения. Это обусловливает более позднее зарождение трещин усталости и
замедление их роста, что приводит к повышению циклической долговечности
сплава.
Коррозионно-активная среда, приводя к появлению коррозионных
поражений различного вида, обусловливает многоочаговый характер
возникновения и развития коррозионно-усталостного разрушения. Однако,
несмотря на существенные особенности этого процесса кривые изменения
текущего прогиба образцов при циклическом нагружении в 3%-ном водном
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растворе NaCl имеют качественно такой же характер, как и при испытании на
воздухе. Это объясняется тем, что определяющим фактором качественных
данных о текущем состоянии материалов в процессе циклического нагружения
по параметру изменения текущего прогиба является, наряду с механизмами
упрочнения-разупрочнения, уменьшение живого сечения образца.
Таким образом, анализ экспериментальных данных показывает, что кривые
изменения текущего прогиба, в совокупности с металлографическими,
фрактографическими и другими методами исследования кинетики усталостного
разрушения, являются весьма важной интегральной характеристикой
процессов, протекающих при усталостном и особенно коррозионноусталостном нагружении конструкционных материалов, когда прямое
наблюдение их структурной повреждаемости методически затруднительно, а
порой и невозможно.
Циклическая долговечность на воздухе образцов из Д19АМ с нормальной
плакировкой увеличивается в 7,2 раза (амплитуда напряжения σа = 150 МПа) с
ростом степени предварительной деформации на гидропрессе от 0 до 29% (с
последующей термообработкой: отжиг 400 ОС, 30 мин; охлаждение 30 ОС в час
до 260 ОС, затем на воздухе), а при ε = 40% несколько уменьшается, но остается
все же выше (в 2,6 раза), чем у недеформированных (рис. 3). Частичное
ухудшение сопротивления усталостному разрушению деформированного до
40% сплава вызвано укрупнением интерметаллидной фазы в его структуре.
При испытании в коррозионной среде максимум повышения
долговечности штампованного на гидропрессе сплава Д19АМ приходится на
остаточную деформацию 18%. При этом для всех степеней предварительной
осадки коррозионная долговечность образцов в 1,5…2,0 раза меньше, чем
долговечность на воздухе. Деформация на молоте смещает максимум
коррозионной долговечности сплава в область степени деформации 9%, при
которой разрушение наступает даже несколько (в 1,2 раза) позднее, чем после
осадки на прессе и испытании на воздухе.
Коррозионно-усталостное разрушение, инициируясь повреждением
поверхности, образованием на ней межкристаллитной коррозии, каверн и язв,
развивается, как правило, из нескольких очагов. Трещины менее
ориентированы, чем при испытании на воздухе, а на поверхности усталостных
изломов наблюдается наличие микротрещинок и продуктов окисления.
Натурные испытания гофровых панелей из сплава Д19АМ подтверждают
результаты, полученные на образцах. Долговечность листовых изделий,
отштампованных на молоте, в 2,9 раза выше, чем полученных на гидропрессе,
что обусловливается значительным физическим упрочнением материала при
большой скорости их деформирования. Более того, штамповка на молоте
существенно повышает стабильность механических характеристик панелей
(разброс экспериментальных данных не превышает 1%).
Для закаленного и естественно состаренного алюминиевого сплава Д19АТ
с ростом степени предварительной осадки на гидропрессе плоских образцов
наблюдается монотонное снижение циклической долговечности на воздухе,
усиливающееся при понижении амплитуды знакопеременного нагружения.
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Например, долговечность сплава после деформации до 29% снижается в 3,16
раза при амплитуде 300 МПа и в 4,32 раза при 200 МПа.
Сопротивление коррозионной усталости сплава Д19АТ с ростом степени
деформации, наоборот, интенсивнее снижается при высоких, чем при низких
амплитудах, и если, например, долговечность сплава после деформации на 29%
в среде 3%-ного водного раствора NаСl уменьшается в 3 раза при напряжении
300 МПа, то при 200 МПа - только в 2,6 раза. При этом эффект снижения
долговечности данного сплава под влиянием коррозионной среды более
значительный для термообработанного его состояния, чем деформированного.
Так при амплитуде напряжения 200 МПа циклическая долговечность плоских
термообработанных образцов сплава Д19АТ в 3,4 раза ниже в коррозионной
среде, чем на воздухе, а после осадки на 29% - лишь в 2,0 раза. Подобная
зависимость наблюдается и при высоких амплитудах нагружения.
Циклическая долговечность алюминиевого сплава 01420Т при
симметричном консольном изгибе на воздухе плоских образцов, вырезанных
вдоль прокатки, после закалки (4600С, 20 мин, охлаждение в воде) во много раз
выше (например, при σа= 160 МПа примерно в 18,5 раз) по сравнению с
долговечностью сплава после механико-термической обработки: осадка на
молоте до степени 18%; нагрев до 4300С, 30 мин, охлаждение на воздухе;
нагрев до 1200С, 5 ч, охлаждение на воздухе, в результате которой образуются
субзерна и микропоры. Однако такая механико-термическая обработка снижает
долговечность сплава в меньшей мере (при амплитуде 160 МПа примерно в 3,4
раза) в случае нагружения образцов в коррозионной среде.
Кроме того, установлено, что независимо от режима технологической
обработки алюминиевого сплава 01420Т (закалка; деформация на молоте и
прессе с разными степенями, вплоть до 40%, и последующая термообработка) и
среды испытания (воздух и 3%-ный раствор морской соли в воде) лучше
сопротивляются усталости образцы, вырезанные поперек, чем вдоль волокон
прокатки.
Например, долговечность при амплитуде напряжения 160 МПа
закаленного сплава в 3,54 раза больше для образцов с поперечным по
сравнению с образцами с продольным направлением волокон прокатки, что
подтверждается натурными экспериментами на гофровых панелях. Кроме того,
при одной и той же силе пульсирующего сдвига (30 кН) циклическая
долговечность отштампованных на молоте листовых изделий (панелей) из
сплава 01420Т в ~ 1,72 раза выше, чем из сплава Д19АМ.
Заключение
Представлены результаты исследования влияния степени и скорости
пластической деформации в процессе технологической обработки на кинетику
усталостного разрушения и эксплуатационные свойства некоторых
алюминиевых сплавов.
Построены кривые усталости, вероятностные кривые распределения
циклической долговечности и кривые изменения текущего прогиба образцов
широко применяемых в различных отраслях промышленности алюминиевые
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сплавы Д19АМ, Д19АТ, 01420 и В95пчТ2.
Установлено, что объемная пластическая деформация с разной степенью и
скоростью в процессе изготовления деталей автомобиля алюминиевых сплавов
неоднозначно влияет на их сопротивление усталостному разрушению как на
воздухе, так и в коррозионной среде, зависит от амплитуды циклического
нагружения, и, как правило, оказывается значительно выше при штамповке
деталей на молоте, чем на прессе.
Показано, что кривые изменения текущего прогиба, в совокупности с
металлографическими, фрактографическими и другими методами исследования
кинетики процесса усталостного разрушения, являясь важной интегральной
характеристикой протекающих при усталости процессов в том числе и в
условиях коррозионной среды, позволяют оценить долговечность до полного
разрушения, длительность периода до зарождения усталостных трещин,
скорость их роста.
С помощью полученных данных можно на стадии конструирования
сделать обоснованный выбор материала на стадии проектирования автомобиля
и повысить его ремонтопригодность.
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГЛАЗИРОВАННЫХ КОНФЕТ С
ПРАЛИНОВЫМ КОРПУСОМ

ОЦІНКА ЯКОСТІ ГЛАЗУРОВАНИХ ЦУКЕРОК З ПРАЛІНОВИМ КОРПУСОМ
QUALITY ASSESSMENT OF GLAZED SWEETS WITH PRALINE BODY

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-013
Вступ
Кондитерські вироби представляють собою групу харчових продуктів
широкого асортименту, які значно розрізняються за рецептурним складом,
технологією виробництва та споживчими властивостями. Вони відіграють
значну роль в поповненні енергетичного балансу людини.
Кондитерські вироби є традиційно популярними в Україні. При рівні
споживання 15,9 кг на душу населення на рік, країна є 8-ою у світі за
споживанням кондитерських виробів на душу населення. Тому, стабільно
високий попит на цю продукцію та достатня забезпеченість власними
сировинними ресурсами сприяли розвитку кондитерської галузі в Україні [1].
5.1. Ринок кондитерських виробів
Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим, на ньому
працює близько 800 компаній. На ринку присутні кілька великих світових
концернів – це Nestle (АТ «Львівська кондитерська фірма Світоч»), Kraft foods
(АТ «Крафт Фудз Україна»), Western NIS Enterprise Fund (АТ «АВК»), Sigma
Bleyzer (АТ «Полтавакондитер»), Trilini International (АT КФ «Харків’янка»).
Решта фабрик в більшості своїй належать колективу підприємства і
українським інвесторам. Кондитерський ринок України представлений
декількома виробниками – Кондитерська корпорація «Roshen», «Конті»,
«АВК», Корпорація «Бісквіт-Шоколад», Житомирська кондитерська фабрика
«Житомирські Ласощі», Компанія «Nestle», ПАТ «Монделіс Україна» (до 2014
року називалось «Крафт Фудз Україна»), ПАТ «Полтавкондитер», ПрАТ «КФ
«Лагода», ПрАТ «Одесакондитер» та ін. [2, 3].
З 2014 року ринок кондитерських виробів показував тенденцію до
зниження, на що вплинула внутрішня політика в державі та загострення
бойових дій на сході України, що зумовило проблеми російського ринку збуту
та втраті крупних фабрик. За 2016 рік ситуація у виробництві солодощів
покращується, порівняно з 2015 роком. У 2017 році основна частка обсягу
виробництва припадає на борошняні кондитерські вироби (рис. 1).
За 4 місяці 2018р. обсяги виробництва какао, шоколаду та цукрових
кондитерських виробів збільшились на 20,4% порівняно з минулим роком.
Кондитерська галузь України значною мірою залежить від експорту. На
зовнішні ринки йде близько 30% української кондитерської продукції. За
даними Державної митної служби, за перший місяць 2018 року з України було
експортовано 6,165 тис. т кондитерських виробів (у т. ч. білий шоколад), що на
25% більше за експорт січня 2017 р. та на 3,367 тис. т, як порівняти з
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Рис. 1. Структура ринку кондитерських виробів в Україні в 2017 році, %[4]
аналогічним місяцем 2016 р. Основними країнами, куди відбувались поставки,
були Казахстан (0,996 тис.), Білорусь (0,618 тис. т ), Польща (0,353 тис. т),
Азербайджан (0,339 тис. т), Монголія (0,309 тис. т), Ірак (0,308 тис. т), Данія
(0,302 тис. т), Іран (0,231 тис. т), Литва (0,226 тис. т) [4].
Популярними з кондитерських цукристих виробів є цукерки. Цукерки –
кондитерські вироби, які виготовляють на цукровій основі, що відрізняються за
складом, формою, обробкою і смаком та отримані із однієї або декількох
цукерних мас. Клієнти шукають баланс якості та ціни, і роблять свій вибір саме
на цих недорогих солодощах. Вагові шоколадні цукерки займають третє місце
по продажах серед всіх кондитерських виробів. У 2017 році зріс продаж
цукрових кондитерських виробів – цукерок, морозива, желе і за першу
половину року приріст склав 17,3% (у порівняльних цінах).
Основні чинники, що визначають конкурентоспроможність цукристих
кондитерських виробів:
• висока якість готової продукції;
• співвідношення якість - ціна;
• просування нового виду продукції на ринок;
• збільшення термінів зберігання готової продукції.
Таким чином, враховуючи зростання обсягів та споживання кондитерських
виробів в Україні метою роботи було проведення дослідження якості та аналіз
організації збуту глазурованих цукерок з праліновим корпусом вітчизняного
виробництва.
5.2. Органолептична оцінка якості
Об’єкт дослідження – глазуровані цукерки з праліновим корпусом
наступних торгових марок:
− Зразок №1 - «Червоний мак» - виробник: ПрАТ «Вінницька
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кондитерська фабрика» (ROSHEN);
− Зразок №2 – «Червоний мак» - виробник: ПАТ Львівська кондитерська
фабрика «Світоч»;
− Зразок №3 – «Червоний мак» - виробник: виробниче кондитерське
підприємство «АВЕСТА» (м. Харків);
− Зразок №4 – «Червона маківка» - виробник: ТОВ Кондитерська фабрика
"НЕКТАР" (м. Ковель).
Пралінові цукерні маси – це тонкоподріблена маса, яка отримана з цукру
обсмажених горіхів жиру та іншої сировини. Вони відрізняються значним
вмістом жиру і мають високу енергетичну цінність. Додають мигдаль, ядра
фундука, кешью, ліщини і арахісу.
Спосіб реалізації всіх дослідних зразків – ваговий. Цукерки при
транспортуванні від виробника були упаковані у ящики з гофрованого картону.
Всі досліджувані вироби мали цілу обгортку, що щільно їх облягала.
Маркування дослідних зразків здійснювалось згідно Закону України «Про
інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» [5]. Вся інформація
міститься на етикетці транспортній тарі обраних зразків і включає назву
підприємства-виробника, його місцезнаходження і назву цукерок; товарний
знак, масу нетто, кінцевий термін споживання чи дату виготовлення і термін
придатності до споживання, номер партії, перелік інгредієнтів, поживну
цінність харчового продукту, кількість пакувальних одиниць та масу
пакувальної одиниці, умови зберігання, штрих-код. На транспортної тарі також
є позначення з нанесенням маніпуляційних знаків «Крихке. Обережно»,
«Берегти від вологи», «Берегти від сонячних променів». На споживчому
пакуванні дослідних цукерок міститься така інформація: найменування
підприємства-виробника та його місцезнаходження; найменування виробу,
торговий знак. На зразку №4 також зазначено «Без ГМО». Відсутня інформація
маси нетто в грамах, умови зберігання, штрих-код, кінцеву дату споживання
або виготовлення.
Органолептичні показники глазурованих цукерок з праліновим корпусом
визначено згідно з ДСТУ 4135:2014 Цукерки. Загальні технічні умови [6] та
ДСТУ 4683:2006 Вироби кондитерські. Методи визначення органолептичних
показників якості, розмірів, маси нетто і складових частин [7] (табл. 1).
Виражений смак зразка №1 зумовлений у складі великої кількості
смажених тертих ядер фундука, а в зразку №2 – мигдаля і фундука. В зразках
№3 та 4 використали арахіс. Зразок №4 має нехарактерний післясмак. Зразок
№3 має невластиву консистенцію виробів. Поверхня усіх дослідних зразків
суха. Глазуровані вироби можуть мати просвічування, що характерно для
зразку №3. Зразки №1,3 мають матову поверхню шоколадної глазурі, а зразки
№2,4 – блискучу. Для шоколадної глазурі характерний блиск, а для
кондитерської допускається тьмяна поверхня. Поганий глянець означає, що
глазур погано відтемперована або відбулось неправильне охолодження.
Неправильна форма цукерок зумовлена неправильним розташуванням виробів
на конвеєрі, низькою температурою глазурі, пошкодженням під час
транспортування.
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Таблиця 1
Результати порівняння глазурованих цукерок з праліновим корпусом
за органолептичними показниками

Показники
якості
1
Смак і запах

Зовнішній
вигляд

Форма

Консистенція

МОНОГРАФИЯ

Зразок №1
2
Характерний для
даного виду
виробу,
приємний,
виражений смак
горіхів, без
стороннього
присмаку і запаху
Шоколадна глазур
рівномірно та
повністю
покриває корпус
виробів, наявні
поодинокі
тріщини глазурі,
зі зворотної
сторони наявні
відтиски від
транспортної
стрічки,
поодинокі
раковини, майже
відсутні напливи
шоколадної
глазурі внизу
виробів, відсутні
кристали цукру на
поверхні, матова
поверхня

Властива

Тонкоподрібнена,
пластична, м’яка,
однорідна , без
грудочок

Результати дослідження
Зразок №2
Зразок №3
3
4
Характерний для
Нехарактерний
даного виду
для даного виду
виробу,
виробу,
приємний,
негармонійний,
виражений смак
невиражений
горіхів, без
смак горіхів, без
стороннього
стороннього
присмаку і
присмаку і
запаху
запаху
Шоколадна
Шоколадна
глазур
глазур
нерівномірно
нерівномірно
покриває корпус покриває корпус
виробів з легка
виробів з легка
хвилястим
хвилястим
шаром, наявні
шаром, наявні
значні тріщини просвіти корпусу,
глазурі, зі
наявні значні
зворотної
тріщини глазурі,
сторони наявні
зі зворотної
відтиски від
сторони ледь
транспортної
наявні відтиски
стрічки,
від транспортної
поодинокі великі
стрічки,
раковини, майже
поодинокі
відсутні напливи раковини, наявні
шоколадної
значні напливи
глазурі внизу
шоколадної
виробів, відсутні глазурі, відсутні
кристали цукру
кристали цукру
на поверхні,
на поверхні,
блискуча
матова поверхня
поверхня
Властива

Неоднорідна
форма (різна
висота виробів)

Зразок №4
5
Характерний для
даного виду
виробу,
приємний,
невиражений
смак горіхів, без
стороннього
присмаку і
запаху
Шоколадна
глазур
рівномірно
покриває корпус
виробів з легка
хвилястим
шаром, наявні
значні тріщини
глазурі, зі
зворотної
сторони відсутні
відтиски від
транспортної
стрічки,
поодинокі
раковини, майже
відсутні напливи
шоколадної
глазурі, відсутні
кристали цукру
на поверхні,
блискуча
поверхня
Неоднорідна
форма (вм’ятини
в корпусі)

Тонкоподрібнена, Тонкоподрібнена, Тонкоподрібнена,
пластична,
тверда, крихка,
пластична, м’яка,
тверда,
неоднорідна
однорідна, без
однорідна, без
грудочок
грудочок
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Вигляд при
розломі

Наявні раковин в
шоколадній
глазурі в нижній
частині виробів,
однорідний колір
корпусу

Енергетична
цінність,
кКал
Термін
зберігання,
міс.
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Наявні поодинокі
раковини в
шоколадній
глазурі,
неоднорідний
колір корпусу

519

Наявні раковин в
шоколадній
глазурі в нижній
частині виробів,
відшарування
шоколадної
глазурі від
корпусу,
однорідний колір
корпусу
507

509

Наявні раковин в
шоколадній
глазурі в нижній
частині виробів,
відшарування
шоколадної
глазурі від о
корпуса,
однорідний колір
корпусу
501

6

6

6

6

5.3. Фізико-хімічні показники якості
Фізико-хімічні показники якості різних видів цукерок визначають за
такими показниками якості: маса однієї одиниці, параметри (товщина, висота,
довжина), кількість виробів в 1 кг, масова частка вологи [8] (табл. 2).
Результати фізико-хімічного дослідження
Назва показника
Значення
Зразок
Зразок №2
Зразок №3
№1
Масова частка вологи,
10,2
10,5
11,1
%
Кількість в 1 кг, шт.
72
69
73
Середня маса одного
13,50
14,23
14,67
вироби, г
Параметри одного
виробу, мм:
37,76
37,20
38,54
довжина
20,11
19,76
21,44
ширина
висота
14,43
16,30
14,60

Таблиця 2
Зразок №4
10,8
86
13,67

37,32
21,90
15,10

Масова частка вологи визначалась в праліновому корпусі без глазурі (її
відділили) методом висушування наважки при температурі 130±20С протягом
40 хв. Всі зразки не перевищують норму 12 %. Параметри одного виробу
визначали електронним мікрометром. Отже, всі дослідні зразки зберігались при
вказаних температурних режимах: t (18±3)ºC та відносній вологості повітря не
більше 75 %.
Отже, якість глазурованих цукерок з праліновим корпусом формується в
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процесі виробництва та залежить від якості сировини, технології переробки,
роботи технологічного устаткування, якості пакувальних матеріалів, якості
транспортування, зберігання і реалізації продукції [9].
При проведенні планування збуту глазурованих цукерок з праліновим
корпусом слід визначити асортимент, номенклатуру, обсяги продукції, що
поставляється, терміни поставок; порядок здійснення розрахунків, методи
взаємодії сторін, а також порядок розгляду претензій у разі порушення
зобов'язань сторін і ін.
Схема руху кондитерських виробів представлена на рис. 2, згідно з якою
кондитерські підприємства можуть застосовувати різні канали руху цукерок з
праліновим корпусом. При цьому канал нульового рівня і однорівневий канал
розподілу представляються найбільш витратними (витрати фірмових магазинів,
витрати на оплату праці працівників магазинів, витрати з транспортування
невеликих партій товарів в міські магазини і т.д.). При цьому наявність
фірмової мережі магазинів гарантує кондитерським підприємствам стабільний
прибуток.
Підприємство

Роздрібні
посередники

Фірмові
магазини

Дрібнооптові
посередники

- магазини міста
(доставка);
- приватні
підприємці;
- самовивіз

Крупно оптові
посередники

Роздрібна торгівля

Кінцевий споживач цукерок з праліновим корпусом

Рис. 2 Схеми руху цукерок з праліновим корпусом
При доставці продукції великим і середнім оптовим посередникам витрати
на транспортування знижуються в залежності від обсягу поставки, а також за
рахунок оплати транспортних витрат частиною оптових посередників.
Отже, при виборі оптимальної схеми руху глазурованих цукерок з
праліновим корпусом необхідно враховувати весь логістичний ланцюг
створення вартості товару - від постачальника до кінцевого споживача. Для
вибору оптимального варіанту системи розподілу необхідно визначити
критерій, за яким буде здійснюватися вибір, а потім провести оцінку кожного з
варіантів за даним критерієм.
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Висновки
Сучасні тенденції зростання конкуренції серед виробників цукерок
сприяють випуску продукції високої якості, поширенню асортименту, випуску
оригінальних цукерок як за смаковими властивостями, так і за їх естетичним
оформленням. Для українських виробників стає актуальним нарощування
потенціалу для просування своєї продукції на міжнародний ринок, для чого
потрібно орієнтуватися на світові стандарти якості і норми безпеки продукції.
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ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ В
УСЛОВИЯХ РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

IНФОРМАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IННОВАЦIНОГО РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ
INFORMATION PROVISION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN
ENTERPRISES UNDER RESOURCES LIMITATIONS

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-022
Вступ.
Питання забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств
завжди займали одне із ключових місць у cиcтемі управління підприємcтвoм.
Вoднoчаc, рoзширення мoжливocтей і метoдів дocягнення різних результатів
діяльності в умовах ресурсних обмежень та різноманітності трансформацій в
межах національної економічної системи викликає неoбхідніcть пoшуку нoвих
напрямів діяльнocті, адже пoтреби cпoживачів мінливі, так cамo мінливе й
зoвнішнє конкурентне cередoвище. Прогрес економіки сьогодні багато в чому
визначається передовими інформаційними технологіями. Саме використання
сучасних інформаційних технологій у діяльності підприємств машинобудівної
галузі є необхідною умовою підвищення ефективності їх роботи. Досвід країн з
розвинутою економікою свідчить, що стрімкий розвиток інформаційних
технологій проявляється в посиленні інформаційного забезпечення в економіці
й управлінні, а також у постійній диверсифікованості інформаційного сектора
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вeликe коло питань, пов’язаних із iнформацiйним забeзпeчeнням
інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, розглянуто в працях таких
науковцiв, як Бакаєв О. О., Iлляшeнко С. М., Кайдан Л. I., Кравчeнко Т. Г.,
Кулик В. В., Павлeнко I. А., Пасмор Ю. В., Чернявська І. В. та ін.
[1], [2], [3], [5], [6]. Однак застосування новітніх засобів і інформаційних систем
ставлять нові питання, які досі ще не повністю досліджені. Незважаючи на
велику кількіcть наукoвих праць, значні дocягнення в теoрії та практиці
визначення прикладних аcпектів інноваційного розвитку підприємcтв в умовах
ресурсних обмежень є небхідність пошуку шляхів найбільш раціонального
застосування та ефективного впровадження саме інформаційного забезпечення
у діяльності вітчизняних підприємств [15].
Метoю дослідження є теoретичне oбґрунтування напрямків, cпрямoваних
на інтеграцію інформаційних технологій [8], [9], [10], 11], [12], [13], [14], [15],
[16] у процеси інноваційного розвитку підприємств України та підвищення
ефективнocті їх діяльнocті в умовах ресурсних обмежень.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Слід зазначити, що здійснення господарської діяльності в умовах
ресурсних обмежень вимагають від вітчизняних підприємcтв активних дій у
напрямку реалізації стратегії інноваційного технологічного розвитку та
підвищення ефективнocті їх діяльності. З пoчатку рoзвитку екoнoмічнoї науки
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прoблема ефективнoгo функціoнування підприємcтв вийшла на перший план і
залишаєтьcя актуальнoю й cьoгoдні. Отже, оцінка ефективнocті вирoбничoї
діяльнocті, управлінcьких рішень, витрат екoнoмічних реcурcів, а також
застосування кoнкретних технoлoгій та заcoбів забезпечення інноваційного
розвитку викликають ocoбливий інтереc як для вчених, так і для екoнoміcтівпрактиків.
В умовах ресурсних обмежень, на думку авторів, правoмірним буде
заcтocування багатoкритеріальнoгo підхoду дo oцінки ефективнocті діяльнocті
підприємcтва, адже визначення цілей йoгo діяльнocті на cьoгoдні нocить
багатoаcпектний характер. Вoднoчаc oцінка ефективнocті діяльнocті
підприємcтва вихoдить за межі йoгo пoказників, ocкільки функціoнування
підприємcтва впливає на пoведінку інших cуб’єктів ринку.
Oтoж, за таких умoв неoбхідна ціліcна мoдель oцінки ефективнocті
діяльнocті підприємcтва, згіднo з якoю ефективніcть рoзглядаєтьcя з п’яти
взаємoпoв’язаних тoчoк зoру:
− задoвoлення пoтреб зацікавлених ocіб (хтo є ocнoвними учаcниками
прoграми абo прoекту, на щo вoни cпoдіваютьcя і які пoтреби мають);
− вклад зацікавлених ocіб (чoгo cаме підприємcтвo бажає і пoтребу від
зацікавлених cтoрін на взаємoвигідній ocнoві);
− іннoваційні cтратегії (які іннoваційні cтратегії неoбхіднo рoзрoбити
для тoгo, щoб задoвoльнити пoбажання й пoтреби зацікавлених cтoрін,
врахoвуючи при цьoму влаcні інтереcи);
− прoцеcи (які бізнеc-прoцеcи неoбхіднo налагoдити, аби реалізувати
cтратегії);
− мoжливocті (які cаме мoжливocті неoбхідні для управління бізнеcінтереcами) [6], [10], [11], [13].
Досвiд
eкономiчного
розвитку
високорозвинутих
країн-лiдeрiв
пiдтвeрджує, що активiзацiя iнновацiйної дiяльностi можe бути досягнута лишe
шляхом формування iнформацiйного сeрeдовища прийняття iнновацiйних
рiшeнь. На думку науковцiв, iнформацiйнe забeзпeчeння iнновацiй можe
розглядатися
як
сукупнiсть
законних,
своєчасних,
eфeктивних,
цiлeспрямованих i захищeних процeсiв збирання, прийняття, збeрiгання,
пeрeробки, пeрeдавання, надання, отримання i використання рeлeвантної
iнформацiї для розв’язання завдань правового рeгулювання iнновацiйної
дiяльностi [6], [9].
Слiд зазначити, що протягом пeвного часу в нацiональних eкономiчних
систeмах вiдбувся поступовий пeрeхiд вiд пeрeважно пошуку i систeматизацiї
до обробки iнформацiї, яка стала основним виробничим потeнцiалом. Крiм
того, посилeння ролi науки та освiти сприяло зростанню загальної
продуктивностi працi в рeальному сeкторi, що стало спонукальним момeнтом
для того, аби виокрeмити новий рiзновид eкономiки iнформацiйного типу. Для
iнформацiйної eкономiки характeрним є розвиток iнформацiйної iндустрiї,
формування спiльного iнформацiйного простору, iнформатизацiя усiх сфeр
виробничо-господарської дiяльностi, доступнiсть iнформацiї i, в той час,
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створeння систeми iнформацiйної бeзпeки. Також слiд пiдкрeслити, що самe
iнформацiйнi тeхнологiї вжe протягом пeвного часу виступають як один iз
визначальних факторiв активiзацiї iнновацiйної дiяльностi вiтчизняних
пiдприємств.
На думку науковців [6], [9], для більшості вітчизняних підприємств
важливoю передумoвoю інноваційного розвитку та зрocтання ефективнocті
йхньої діяльнocті є технoлoгічне переoзбрoєння, активізація іннoваційнoї
діяльності, підвищення прoдуктивнocті праці, рoзвитoк вирoбничoї
інфраструктури, що безумовно, пов’язано із інтенсифікацією процесів
нарощення інформаційного потенціалу та практичного використання
інтелектуальних технологій третього рівня, які дозволяють не лише обробляти
бази даних, а також формалізувати та аналізувати їх.
На думку авторів, в умовах ресурсних обмежень пiдсистeма
iнформацiйного
забeзпeчeння
ефективності
діяльності
вітчизняних
машинобудівних підприємств повинна мати такий цiльовий функцiонал, який
би щiльно пов’язував цiлi функцiонування eкономiчної систeми iз засобами їх
досягнeння. Ціль інформаційного забезпечення діяльності будь-якого
підприємства, полягає у тому, щоб на базі зібраних вихідних даних одержати
оброблену, агреговану інформацію, яка повинна бути основою для прийняття
управлінських рішень.
Зазначeнe
дозволить
спрямовувати
процeси
нагромаджeння
iнформацiйного потeнцiалу на опeративнe розв'язання наступних завдань:
• розробку нового автоматизованого рiвня облiку витрат, що починається з
аналiзу джeрeл цих витрат i можливостeй адаптивного управлiння ними
(наприклад, контроль i управлiння боргами, проникнeння в усi види затрат в
органiзацiї та їх аналiз);
• впроваджeння сучасних складних iнтeгрованих iнформацiйних систeм
для замiни iснуючого iнформацiйного забeзпeчeння, якщо воно прeдставляє
собою окрeмi, iзольованi острiвцi iнформацiї та швидко стає застарiлим i
пeрeстає задовольняти потрeби eфeктивного управлiння;
• зосeрeджeння уваги на споживачах, як з точки зору рeалiзацiї товарiв та
послуг, так i з точки зору обслуговування;
• забeзпeчeння eфeктивностi, гнучкостi, можливостeй адаптацiї до змiн в
дiяльностi органiзацiї;
• використання таких систeм прикладного програмного забeзпeчeння, якe
при постiйному розвитку дозволяє органiзацiї гнучко адаптуватися до змiн
ринкової ситуацiї;
• можливiсть iнтeгрованого вiдображeння всiєї дiяльностi в динамiцi;
•пeрeдбачeння можливостi об'єднання на єдинiй iнформацiйнiй
тeхнологiчнiй основi господарських i тeхнiчних процeсiв;
• створeння об'єднаних iнформацiйних потокiв;
• забeзпeчeння подолання рiзнобою виконуваних робiт;
• автоматизацiя рутинної i важкої роботи [16], що дозволяє звiльняти при
цьому працiвникiв для виконання бiльш квалiфiкованих задач;
• можливiсть "одним натиском на кнопку" надати кeрiвництву актуальну
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iнформацiю, нeобхiдну для прийняття нe тiльки опeративних, алe i важливих
стратeгiчних рiшeнь;
• можливiсть провeдeння дeтального аналiзу eкономiчної ситуацiї, з мeтою
пiдвищeння eфeктивностi управлiння;
• зосeрeджeння iнформацiї, нeобхiдної для прийняття опeративних та
стратeгiчних рiшeнь, в єдиному iнформацiйному просторi, який повинeн стати
рушiйною силою інноваційного розвитку та оптимiзацiї господарських
опeрацiй [11], [12], [13], [14], [15], [16]. Отже, інформаційне забезпечення
інноваційного розвитку та підвищення ефективності діяльності підприємства
може бути представлено сукупністю єдиної системи показників: потоків
інформації; варіантів організації документообігу; систем класифікації та
кодування інформації; уніфіковану систему документації; різні інформаційні
масиви (файли), що зберігаються в машині та на машинних носіях з різним
ступенем організації.
Удосконалення процесу інформаційного забезпечення діяльності
вітчизняних підприємств, перш за все, повинно базуватися на впровадженні
сучасного програмного забезпечення.
Серед суттєвих проблем інформаційного забезпечення інноваційного
розвитку та ефективності діяльності підприємств України, можна зазначити:
недостатнє матеріально-технічне та програмне забезпечення для створення
автоматизованих систем управління інформаційними ресурсами; відсутність
чітко сформованих комунікаційних каналів руху інформаційних ресурсів у
внутрішньому середовищі підприємства для прийняття та реалізації
управлінських рішень; недосконалий механізм розподілу інформаційних
ресурсів відповідно до потреб різних рівнів управлінського персоналу, що
призводить до дезорганізації цінної інформації та гальмує процес прийняття
рішень. Вирішення цих проблем можна ефективно виконати через
впровадження в управлінську діяльність підприємства чітко сформованої
інформаційної системи. Саме використання автоматизованих інформаційних
систем дозволить: покращить часові характеристики управлінських процесів;
прискорить процес обробки інформаційних ресурсів та забезпечить контроль за
процесом управління на основі змін у використанні та організації роботи з
інформаційними ресурсами; значно скоротити управлінський персонал
підприємства, який займається роботою по збору, обліку, зберіганню і обробці
інформаційних ресурсів; швидко, якісно і надійно виконувати отримання, облік,
зберігання і обробку інформаційних ресурсів підприємства; забезпечити у
потрібні терміни керівництво і управлінсько-технічний персонал підприємства
якісною інформацією; координування дій, що досягається за рахунок швидкого
доступу до необхідної інформації у межах підприємства [2], [3], [5], [14], [15].
Провeсти оцiнку вагомостi внeску iнформацiйного рeсурсу в інноваційний
розвиток та економічне зростання як нeматeрiального фактору є
проблeматичним, оскiльки даний показник нeобхiдно розраховувати як чeрeз
iнновацiйну складову, так i чeрeз вплив матeрiальної компонeнти
iнформацiйних рeсурсiв та людський фактор.
Для визначeння eфeктивностi функцiонування загальної систeми
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управлiння як виробничо-eкономiчних, так i багатокомпонeнтних eкономiчних
систeми, а також для забeзпeчeння виконання ними усiх спeцифiчних функцiй
(зокрeма, прогнозування, коригування, облiку i звiтностi) окрeмо
використовують i новий iнформацiйний показник (його, на думку авторiв,
можна визначити як «показник iнформацiйно-управлiнської eфeктивностi»
систeми). Зазвичай, вiн розраховується як вiдношeння отриманого, за
рeзультатами функцiонування складної систeми, прибутку до загального обсягу
витрат на: тeхнiчнi засоби, цiльовe програмнe забeзпeчeння, розроблeння
науково-мeтодичного iнструмeнтарiю, вiдновлeння iнформацiйно-управлiнської
збалансованостi функцiонування як eкономiчних чи виробничо-eкономiчних
систeм, так i їх комунiкацiйної структури. Таким чином, iнформацiйноуправлiнську eфeктивнiсть пeвного об’єкта дослiджeння можна розрахувати за
формулою вигляду (1):
ЕiF =

P
Vt + Vom

(1)

дe, P – фiнансовi рeзультати функцiонування складної систeми (прибуток);
Vt – витрати на рeструктуризацiю, оновлeння i модeрнiзацiю тeхнiчних
засобiв виробництва (обладнання, програмнe та мeтодичнe забeзпeчeння);
Vom – витрати на розроблeння, проeктування, органiзацiю iнформацiйноуправлiнських пiдсистeм та функцiонування внутрiшньої iнформацiйнокомунiкацiйної структури багатокомпонeнтної систeми.
Щодо оцiнювання eфeктивностi функцiонування сучасних iнформацiйних
систeм слiд, на думку авторів, враховувати наступнi показники:
1. продуктивнiсть систeми, що обчислюється часом вiдповiдi або
вeличиною пропускної здатностi; 2. гнучкiсть систeми, яка оцiнюється
пeрeдбачуваними модифiкацiями iнформацiйної систeми у вiдповiдностi iз
можливими змiнами в органiзацiї; 3. готовнiсть систeми до взаємодiї, що
визначається правилами доступу для пeрeгляду та корeкцiї iнформацiї; 4. рiвeнь
задоволeння потрeб користувачiв, яка визначається повним набором сeрвiсних
функцiй; 5. eфeктивнiсть функцiонування iнформацiйної систeми, що базується
на сучасному систeмному аналiзi, спeцiальних мeтодах прeдставлeння та
доступу до iнформацiї, досягнeннi заданого рiвня бeзпeки даних.
Висновки.
Таким чином, новий рiвeнь комплeксного дослiджeння iнформацiйного
рeсурсу як складової системи інноваційного розвитку вітчизняних підприємств,
осмислeння останнього у контeкстi суспiльних змiн пов’язаний самe із
розкриттям причин його особливої роли на сучасному eтапi соцiальноeкономiчного прогрeсу, з пeрeходом до iнновацiйних модeлeй розвитку та
нeобхiднiстю забeзпeчeння достатнього рiвня eкономiчної бeзпeки дeржави.
Опeративнiсть прийняття управлiнських рiшeнь та пiдвищeння їх
обґрунтованостi, в контeкстi iнновацiйної активностi вiтчизняних підприємств,
нeможливо бeз удосконалeння iнформацiйного забeзпeчeння шляхом
дивeрсифiкацiї джeрeл iнформацiї та пiдвищeння eфeктивностi його
використання. До елементів наукової новизни можна віднести обґрунтування
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напрямів удocкoналення інформаційного забезпечення інноваційного розвитку
та ефективності діяльності підприємств в умовах ресурсних обмежень шляхoм
врахування cтупеня реагування на зміни зoвнішньoгo cередoвища, рoзрoбки
бізнеc-захoдів для мінімізації впливу кризoвих явищ на ефективніcть
гocпoдарювання. Перспективи наукових розробок за даним напрямом повинні
бути спрямовані на розроблення рекомендацій практичного впровадження
сучасних інформаційних систем та технологій задля підвищення рівня
інноваційності підприємств в умовах ресурсних обмежень.
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Darkness violent growth makes us
Hurry with radiation shots,
The Elevated, 913.
Introduction
We fully agree with the thought of the Leader of the Big Russian World V.V.
Putin: “People will inevitably lose their human dignity without values built into
Christianity and other world religions, without morality norms formed during
thousands of years. We think it to be natural and correct to defend the values”. [1]
We were surprised to find the support of the statement of question in the 50th report
of the Club of Rome: “The mankind is moving on the trajectory of a suicide. Until
the prohibition strong deterrent rules are adopted, it will be reducing short-time
utilitarian habits of our current economic paradigm… The mankind needs at least a
new thinking and a new philosophy as the growth old philosophy is obviously
incorrect” [2] and “chapter two of our book is devoted to philosophy with our hopes
to find the keys to primary sketches of the improved philosophical belief system.
The search can lead to the desire (if not the necessity) to arrive to new
“Enlightenment”… Europe will hardly be the new Enlightenment centre, the
“Enlightenment 2.0”. The mankind should examine great traditions of other
civilizations”. [2] This idea also correlates with E.I. Roerich’s thought: “The destiny
of the West is already solved. It has no future. Don’t look for it in any other European
country; do not watch the disorder taking place there”. [3]
Further on the report of the Club of Rome reads: “It would be wise to pay
attention to spiritual and religious aspects of all civilizations which have
recommended the restrictions like that… According to Pope “all this indicates the
urgent necessity to move forward to the “active cultural revolution”. [2] Dalai Lama
IV agrees with him: “The planet does not need a great number of “successful people”.
The planet desperately needs peacemakers, healers, restorers, storey-tellers and all
types of loving people. It needs people with whom it is pleasant to live. The planet
needs people with morality, ready to join the battle to make the world alive and
humane”. [4] Thus we see the principle necessity to change the objective of
education, development of the mankind and interrelations in the world. Per se we
need not a new technological breakthrough or scientific and technical revolution
(which will speed up human’s degradation) but spiritual and ethical revolution. There
are more than enough arguments for the conclusion.
Great mystic war Werner Sombart, a classical author of German sociology
brightly specified last century’s confrontation in his book “Traders and Heroes”: “A
trader and a hero form two great thesis, two poles for a human being to be oriented on
Earth. The trader asks his life on what it can give him. He wants to take, to barter as
much as possible for himself at the expense of small possible actions; he wants to
МОНОГРАФИЯ
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close a profitable deal with the life; this means he is poor. The hero asks what he can
give to his life. He wants to give, to spend and to sacrifice himself without any
expectations of return gifts; this means that he is rich. The trader speaks of “rights”
only, the hero- only of his responsibility. And even when his duty is over he feels his
inclination to give”. [5]. We think that there is a confrontation between the Big
Russian World (true heroes in the terminology of W. Sombart) and the Anglo-Saxon
trading world (the trader in the same terminology).
Modern linguistic research also proves the point of view. Paper [6] uses the
parametric analysis method based on lexis system parameter “measurements” which
are reflected in different types of dictionaries. The method is the most objective tool
to mark out subsets of the most important elements of the language lexical system, its
lexis core. It is the core meanings that represent linguistic and cultural area of Europe
and lexical and semantic typology of European languages (the link coefficients of
every group of European official languages have been calculated and the links have
been mapped with a certain colour to correspond to the parametric weight
coefficient). The coefficients were calculated according to the formula which
contained such indications as: 1) functional (use); 2) syntagmatic (wide combinative
power); 3) epidigmatic (multiple meaning); 4) paradigmatic (numerous synonymous
series).
The main concept which unites European languages is the word “blow”
represented by 1127 pairs of conditionally equivalent words in European state
languages. The word which means “an eye, to look” is the dominant one in the
Chinese lexis, and the word meaning “a tree” – in the Japanese one according to the
data [6]. This means that Europe tries to be first to strike the “blow” and the East
stands on not an aggressive, but a meditative position. The authors [6] used the
method of axiological analysis to find out the spiritual value system appropriate to the
English mentality and came to the conclusion that the sememe “money” was the
paradigmatic dominant of the English lexis. Entrepreneurship spirit has always been
peculiar to the English nation which Napoleon called neglectfully “the nation of
shopkeepers”. [6]
The parametric core of the Russian lexis is totally contrary to the English
lexis. The word ‘to give” ranks first and the word “peace” ranks second here.
[6]. Here are two poles of egoism and altruism, black and white (where the black
physically absorbs everything and the white reflects it). The reality requires the
golden mean as an altruist is up in the clouds and a pragmatist always looks down.
This confrontation is reflected in the verse of the modern poet of all the Russia Y.M.
Klyuchnikov called “They and We”.
The main human task solving with the help of GDV technology It is Agni
Yoga ( which is the culmination of the Russian cosmism) where the problem is stated
and the method to solve the task the Leader of the Russian World spoke about can be
found. E.I. Roerich writes [7]: “The epoch of common Cooperation and cause and all
working people and classes’ solidarity is being created. It is the task of synthesis of
the spiritual and the material that is the most vital task the mankind is facing
now”. That is to win the ancient mystic war we need clear and objective high-tech
criteria to specify a “friend-stranger” (which show if the individual supports the
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evolution or is against it). The criterion is given [8]: “The Kirlians couple invention is
the greatest discovery of the century. The discovery is for the benefit of
humanity… Aura shots will be the best identity card and will specify people’s
fitness to office and public duties and responsibilities”.
The World Inter-Disciplinary Ethic Problem In 2016 a structure of the IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, the biggest in the world
international nonprofit association of professionals in engineering, the world leader in
standard development in radio electronics, electrical engineering and system and
network hardware) in parallel with some other organizations (the UNESCO, for
example) launched a new initiative in the field of the artificial intelligence
(hereinafter AI) ethic standards [9]. The importance of the IEEE efforts is defined by
its key role in the community of scientists and engineers working in electrical
engineering, electronics, information technologies, telecommunications etc. This will
have the direct influence on the AI developers. As a result “Ethically Aligned
Design” was developed [10, 11]. The IEEE document describes the main topical
threats and risks related with introducing of AI based autonomous systems.
According to the dialectic approach everything which is new is sure to have pros and
cons of its implementation into life. It is to be said that it’s not for the first time when
the AI development risks have been examined. The open letter of the world
researchers “Research Priorities to Create Reliable and Useful Artificial Intelligence”
which we have signed [12] is a bright example.
The mankind faces the problem of entering the new technological structure. This
should be done in such a way for the technologies not to destroy the mankind itself.
The detailed arguments are given in the paper [13]. They can be summed up as
follows: “Ethics is certainly a good thing but we do not have either time or resources
for it now”. It is usually said when the issue is discussed. However it is a big mistake
as the society which has technological process limitless capacity and does not have
ethics is doomed”. Thus the issue of development of ethics standards in artificial
intelligence is the agenda of the world international scientific community [10, 11].
The IEEE standard draft P7000 "Model Process for Addressing Ethical Concerns
during System Design" is an example. It is the modeling standard draft to solve ethic
problems under system design. 14 types of project ethic standards for robots and
other objects of electronics and electrical engineering are being prepared [9].
The Institute's site says that all ethic standards are to be adopted no later than
early summer 2019. The point is, in our opinion, who and how will define whether an
action is ethic or not. Judging from the discussion which is taking place on the site
this will be a robot. Will the robot be able to solve such a problem? This is the
question. The research [14] on the basis of which preliminary solutions have been
developed could solve the problem. However it created even more questions than
before.
A number of releases have been issued to discuss [10, 11] the problem. We
presented our grounded opinion in English [15], and the Russian version of the book
[16] was welcomed in the RF [17].
The scientific problem which is to be solved As far as the modern scientific
paradigm uses only the physical concept (the meta-physical concept and the hyperМОНОГРАФИЯ
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physical one have not been included into it) it is the colossus with feet of clay. The
solution is in technologies of gas discharge visualization (hereinafter GDV) or
Kirlian’s effect.
The research hypothesis is the GDV-device measurement of human’s different
inner states directly related to his ethic characteristics and inclination to illegal acts.
The Conference in GDV technologies The authors have participated in the
international scientific and practical conference “On the Threshold of Future
Discoveries” hosted by Kuban State University. It was timed to the 120th anniversary
of the Honoured Inventor of Russia S.D. Kirlian who was the first in the world to
patent the GDV-method. There were representatives of key scientific schools and
GDV- device producers from Russia, researchers from Great Britain and Holland at
the conference. Scholars from the USA, Israel and Australia joined the participants
via the Internet. We were the only representatives from DonNTU and the DPR. The
conference was reported by the mass media of the RF [18]. We made the presentation
on the GDV-technologies in education (a fragment from the book “The Universe
Ethic Algorithms” [15]) and gave the book to Prof. K. G. Korotkov (the author of the
computer method and the corresponding GDV- diagnostics device [19]). In response
he gave us the “Bio-well” device (we had used the device of other producer). We
express our sincere gratitude to Prof. Korotkov.

Fig.2 From left to right – Prof. K. G. Korotkov (the author of the GDV-device),
E.G. Korobova, the Director of the first ever museum of the Kirlians, Dr. S.G.
Dzhura (the DPR). Prof. K. G. Korotkov has the book “The Universe Ethic
Algorithms” in his hands. S.G. Dzhura thanks Prof. K.G. Korotkov for the
GDV-device given to him at the conference and aimed at making further
research at DonNTU (the DPR).
The GDV-device application in diagnostics of human’s ethic characteristics
There are some methods developed for the RF Home Office to define people inclined
to illegal acts. They are based on the GDV diagnostics [20-23]. Only one step is
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necessary to define human’s ethic characteristics, his moral portrait which can be
used with other purposes (for example job orientation and the posts the person can
hold).
The research hypothesis testing is to change field parameters which are
measured by the GSV device in different thinking stated of a respondent allows to
speak about his intentions. We got some shots that confirm the thesis (see fig. 2-4).
Fig.2 is a shot of a person who commits a crime in his thoughts; fig. 3 is a shot of the
same person praying.

Fig. 2 GDV shot of a person who commits a crime in his thoughts (the first
state).
The difference is clearly seen. There is 1 J energy growth, and the radiation
square increased from 112 to 407 (that is 3.6 times as much!) although the average
intensity changed from 85 to 87 units. Other characteristics are interesting too (see
fig. 4-6).
Ethic norms formalization includes two main tasks. The first one is creation of
the norm forms, and the second one- choice of the corresponding mathematical tool
to work with the forms: comparison, measurement, analysis etc. Fuzzy, many-valued
or possibilistic logic is rather developed area which achieved the level of practically
applied technologies. It is important to clarify the AI and the ethic norm qualitative
parameters. The ethic norms formalization is closely connected with the more general
task which is humanitarian knowledge. These are such approaches as 1) Boolean
algebra; 2) many-valued logics; 3) fuzzy logic and probability theory; 4) solution
verbal analysis.
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Fig. 3 GDV shot of a person who prays (the second state).

Fig. 4 Yin-Yan balance in the first state.
Each of the approaches has its drawbacks and do not completely solve the
problem. It is not clear what is the recording organ (the first problem) and how a
robot can estimate person’s thought and intention ethicality (the second problem).
We think that the GDV method of the world leader of GDV technologies “BioWell” can be rather promising in this sense. Moreover, its competitors have already
found a partial solution of the problem. For example, “Krounoskop” is able to
identify loyalty to a partner according to the GDV radiation (which, from our point of
МОНОГРАФИЯ
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Fig.5 Yin-Yan balance in the second state

Fig. 6 Pie charts of organs potential spreading in the first state (top) and the
second one (bottom) are clearly different
view, is an ethic characteristic). The method to detect offence inclined people is ethic
characteristic identification [21].
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Conclusions:
1) we confirm the research hypothesis on the possibility to measure ethic
characteristics with the GDV technology. The offered technology can be examined in
the packet with other methods to solve the tasks of ethically aligned design of electric
engineering and electronics objects.
2) Besides scientific and technical revolution the humanity urgently needs moral
and spiritual one in which the GDV technology will play a decisive role.
3) We would like everybody to take part in it as “the mankind is doomed
without ethics”.
4) There are various dangers in introducing it, but this subject matter is a single
question to be discussed.
5) We would like to offer a discussion on the tactics and strategy of the above
issue.
6) The future GDV devices could be placed into mobile phones and this could
be their competitive advantage (and could be the funding source of the work).
7) “The century’s greatest discovery” – the GDV technologies – is to be for the
humanity’s good. They will be beneficial not only to the DPR and the entire Russian
World, but also to the mankind if they are introduced into different research
institutions and interested organizations. We would like to thank Prof. K.G. Korotkov
and our Destiny for the chance to use the research results.
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ГЛАВА 8. ФОРМИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ

ФОРМУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ
УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНИМИ ОБ'ЄКТАМИ
FORMATION OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS FOR
MANAGING ADVERTISING OBJECTS

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-016
Введение
Современное общество рассматривается в виде общества потребления.
Жизнь большинства современных людей трудно представить без сети Интернет
[1, 2], телевидения, радио, мобильных телефонов, супермаркетов. И повсюду
нас окружает реклама. Рекламу можно увидеть везде - на страницах интернетсайтов размещается контекстная реклама, на телевидении показывают
рекламные ролики, на улицах городов устанавливают рекламные стенды,
реклама есть даже в приложениях для смартфонов. Особое место занимает
реклама в торговых центрах. Каждый посетитель торгового центра является
потенциальным покупателем товаров или услуг, человеком, настроенным к
приобретению того или иного товара или услуги. Именно поэтому важно
правильно и вовремя преподнести такому человеку описание товара или
услуги. Это может быть аудиозапись, промо-акция, яркая вывеска или видеоролик, который воспроизводится на большом жидко-кристаллическом экране у
входа в торговую точку.
В данной работе ведется разработка автоматизированной информационной
системы управления медиаконтентом визуального характера. Эта система
ориентирована на применение в местах скопления большого количества людей,
потенциальных покупателей товаров или услуг. Основной целью применения
разрабатываемой информационной системы является предоставление удобного
способа оперативного управления рекламным медиаконтентом визуального
характера.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
основные задачи:
1.Выполнить обзор лидеров российского и зарубежного рынков систем
централизованного управления медиаконтентом.
2.Сравнить возможные способы доставки медиаконтента к оконечным
узлам программного комплекса. Выбрать из них наиболее перспективную
технологию [3, 4].
3.В соответствии с выбранным методом доставки контента разработать
архитектуру автоматизированной информационной системы.
4.Провести анализ доступных систем управления базами данных и выбрать
наиболее подходящую [5, 6].
5.В соответствии с выбранной архитектурой выполнить программную
реализацию модулей информационной системы.

МОНОГРАФИЯ

99

ISBN 978-617-7414-78-9

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Книга 2 Часть 1

8.1. Реклама как инструмент маркетинга
Слово реклама происходит от латинского reclamare, это означает
"утверждать, выкрикивать, протестовать".
Рекламой может считаться любая информация, которая распространяется
любыми способами, в любых формах и с применением любых средств. Она
адресована неопределенному кругу лиц и направлена на то, чтобы привлекать
внимание к объектам рекламирования, формирование или поддержание
интереса к ним и его продвижение на рынках.
Первая реклама возникла в XV веке в Венеции, вследствие издателя по
имени А.Мануций. Именно он начал вывешивать у входа в свою книжную
лавку напечатанную информацию относительно новых книг. Большей частью,
это был заглавный лист, реже оглавление, относящееся к новой книге.
Среди современных экономистов существует мнение, что реклама является
информацией, которая дает возможности для потребителей по тому, чтобы
осуществить разумный выбор.
За счет размещения рекламы идет частичное или полное финансирование
различных средств массовой информации. Кроме того, реклама будет
способствовать расширению производств и усилению конкуренции в
результате ослабления монопольной власти отдельных компаний. Реклама
ведет к стимулированию расходов потребителей. Это, в свою очередь
формирует благоприятные условия для того, чтобы расширять производство, а
значит повышается уровень занятости людей.
Наиболее оправданным требуется считать подход к рекламе в виде
инструмента рыночной коммуникации. В зависимости от рыночной
конъюнктуры, особенностей товаров, условий производства и реализации этот
инструмент может быть более или менее эффективным.
Кроме официального определения есть несколько неофициальных
расшифровок по термину "реклама".
1.Реклама может представлять собой целенаправленное информативное
воздействие неличного характера на потребителей для того, чтобы продвигать
товары на рынках сбыта. Понятия рекламы различны. Определения слова
"рекламоведение" были (а до некоторой степени остаются еще и сейчас) столь
же многочисленными, сколь многочисленны сами авторы этих толкований.
2.Реклама - это распространение информации относительно товаров и
услуг с целью ускорения их продаж; установления контактов среди
покупателей и товарами, пропаганда товаров и информация о способах их
покупки;
средство,
содействующее
появлению
у
покупателя
заинтерисованности и желания купить данный товар.
3.Реклама является процессами донесения информации от рекламодателя
до целевой аудитории за счет медиа-каналов или другими способами.
По цели деятельности рекламу можно классифицировать как:
1.Информативная реклама - применяется для информирования
потребителей о появлении на рынке новых товаров, услуг, идей. Преследует
цель выведения нового товара на рынок, поиск потенциальных потребителей.
МОНОГРАФИЯ

100

ISBN 978-617-7414-78-9

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Книга 2 Часть 1

2.Увещевательная реклама – проводит формирование избирательного
спроса. Применяется в случае, когда в условиях конкурентной борьбы
предлагается товар, имеющий какие-либо преимущества перед другими
товарами.
3.Сравнительная
реклама
–
проводится
сравнение
основных
характеристик рекламируемых товаров с аналогичными характеристиками
товаров-конкурентов.
4.Напоминающая реклама - рекламируется товар, завоевавший рынки
сбыта. Такой тип рекламы используется как метод поддержки и увеличения
узнаваемости товара.
5.Подкрепляющая реклама
является разновидностью напоминающей
рекламы. Цель подобной рекламы поддержать потребителей, уже купивших
товар, убедить их в правильности сделанного выбора.
Помимо указанного, различают рекламу, которая предназначена для
внутреннего или внешнего рынков. Реклама для каждого из рынков
формируется при учете специфики целевой страны.
8.2. Формирование требований к разрабатываемой системе
На основании опыта эксплуатации автоматизированной системы
управления контентом KINOMATIKA в течении двух с половиной лет выявлен
следующий ряд недостатков и ограничений данной системы:
1.Работа приложения возможна только в среде операционных систем
семейства Windows.
2.Пункт 1 влечет дополнительные расходы по покупке лицензий на
операционную систему, а также дополнительные расходы по антивирусной
защите.
3.Высокие требования к аппаратному обеспечению.
4.Контент для каждого из плееров физически должен храниться на том же
компьютере, на каком запущен плеер.
5.При использовании видео-сервера с более чем двумя видеовыходами,
стоимость такого видео-сервера растет пропорционально колличеству
видеокарт. Что, в свою очередь, влечет дополнительные эксплуатационные
расходы.
6.Графический интерфейс программы управления комплексом перегружен
и не интуитивен. Требуется сравнительно много времени для обучения
персонала управлению программным комплексом.
7.Плейлисты хранятся в виде файлов [7, 8].
8.Невозможно использовать современные средства формирования
контента - HTML, JavaScript, CSS.
9.Разработка контента может вестись только во встроенном программном
обеспечении/
К разрабатываемой автоматизированной информационной системе
управления медиаконтентом предъявлены следующие требования:
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1.Независимость от среды исполнения. Все модули программного
комплекса должны работать в самых распространенных операционных
системах - семейство Microsoft Windows, операционные системы на базе
GNU\Linux.
2.Низкие аппаратные требования [9, 10].
3.Для хранения контента должно использоваться централизованное
хранилище [11, 12].
4.Поддержка плейлистов с неограниченным количеством элементов.
5.Хранение плейлистов в централизованной базе данных [13, 14].
6.Система управления базой данных приложения должна быть
максимально функциональной при минимальной стоимости.
7.Разработка контента не должна быть привязана к конкретному
программному продукту.
8.Для исключения ошибок оператора системы обработка видеоконтента и
его перекодирование должны проводится самой системой [15, 16].
9.По возможности необходимо реализовать поддержку современных
средств формирования контента - HTML, CSS, JavaScript.
8.3. Выбор архитектуры разрабатываемой системы
На основании предъявленных требований выбрана трехзвенная
архитектура "Клиент-Сервер". Основываясь на выбранной архитектуре
предложена следующая схема разрабатываемой информационной системы (рис.
1).
В состав автоматизированной информационной системы управления
медиаконтентом входят следующие модули:
1.Сервер БД - сервер баз данных программного комплекса. Хранит
информацию
о
количественных
и
качественных
характеристиках
используемых модулей. Хранит информацию о распределении контента,
времени его воспроизведения, профилях конвертации контента. Хранящуюся
информацию предоставляет для считывания и редактирования "Серверу
управления контентом" [17, 18].
2.Сервер управления контентом - модуль, отвечающий за взаимодействие
"Сервисов распределения контента" с базой данных программного комплекса.
Служит модулем бизнес-логики при работе с новым и существующим
контентом. Производит конвертирование загружаемого контента в
соответствии с указанными профилями [19, 20].
3.Сервис распределения контента - программный модуль, в задачи
которого входит запуск необходимого количества "Плееров", их распределение
по дисплеям и передача информации о том, что и когда должен отобразить тот
или иной "Плеер".
4.Плеер - модуль, непосредственно отвечающий за отображение контента.
Получая команду на загрузку контента от "Сервиса распределения контента",
выполняет подключение к "Контент-серверу", загрузку указанного контента и
МОНОГРАФИЯ
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Рис. 1 – Схема разрабатываемой системы.
его отображение до следующей команды "Сервиса распределения контента".
5.Контент-сервер выполняет роль файлового хранилища контента.
Предоставляет доступ к контенту по URL. Формирование URL производит
"Сервер управления контентом".
8.4. Выбор протокола доставки контента
В настоящее время существует огромное количество протоколов передачи
информации. Однако, далеко не все из них подходят для передачи
медиаконтента. Так, например, протокол XMPP отлично подходит для передачи
текстовых сообщений, но его применение для передачи потокового видео
нецелесообразно из-за ограничений архитектуры протокола.
Для передачи медиаконтента разработано несколько наиболее
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используемых протоколов.
RTP работает на прикладном уровне и используется при передаче трафика
реального времени. Протокол был разработан Audio-Video Transport Working
Group в IETF и впервые опубликован в 1996 году как RFC 1889, и заменён в
RFC 3550 в 2003 году.
Протокол RTP переносит в своём заголовке данные, необходимые для
восстановления аудиоданных или видеоизображения в приёмном узле, а также
данные о типе кодирования информации (JPEG, MPEG и т. п.). В заголовке
данного протокола, в частности, передаются временная метка и номер пакета.
Эти параметры позволяют при минимальных задержках определить порядок и
момент декодирования каждого пакета, а также интерполировать потерянные
пакеты.
RTCP - протокол, используемый совместно с RTP. Протокол описан в RFC
3550. RTCP базируется на периодической передаче управляющих пакетов всем
участникам сессии, используя тот же механизм рассылки, что и для пакетов
данных.
RTSP, разработанный IETF в 1998 году и описанный в RFC 2326, является
прикладным протоколом, предназначенным для использования в системах,
работающих с мультимедиа данными, и позволяющий клиенту удалённо
управлять потоком данных с сервера, предоставляя возможность выполнения
команд, таких как "Старт", "Стоп", а также доступа по времени к файлам,
расположенным на сервере. RTSP не выполняет сжатие, а также не определяет
метод инкапсуляции мультимедийных данных и транспортные протоколы.
Передача потоковых данных сама по себе не является частью протокола RTSP.
Большинство серверов RTSP используют для этого стандартный транспортный
протокол реального времени, осуществляющий передачу аудио- и
видеоданных.
В последние несколько лет для передачи файлов и потокового видео все
чаще используется протокол HTTP.
HTTP - протокол прикладного уровня передачи данных. Основой HTTP
является технология "клиент-сервер", то есть предполагается существование
потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают запрос,
и поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения
запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с
результатом.
HTTP в настоящее время повсеместно используется всети Интернет для
получения информации с веб-сайтов. В 2006 году в Северной Америке доля
HTTP-трафика превысила долю P2P-сетей и составила 46 %, из которых почти
половина - это передача потокового видео и звука.
HTTP используется также в качестве "транспорта" для других протоколов
прикладного уровня, таких как SOAP, XML-RPC, WebDAV.
Основным объектом манипуляции в HTTP является ресурс, на который
указывает URI в запросе клиента. Обычно такими ресурсами являются
хранящиеся на сервере файлы, но ими могут быть логические объекты или чтото абстрактное. Особенностью протокола HTTP является возможность указать в
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запросе и ответе способ представления одного и того же ресурса по различным
параметрам: формату, кодировке, языку и т. д. (В частности для этого
используется HTTP-заголовок.) Именно благодаря возможности указания
способа кодирования сообщения клиент и сервер могут обмениваться
двоичными данными, хотя данный протокол является текстовым.
Приняв во внимание тот факт, что в разарабатываемой информационной
системе контентом будет выступать не только видеоинформация, но и
статические изображения, а при дальнейшей разработке планируется передача
HTML-текста, выбор сделан в пользу протокола HTTP.
8.5. Выбор системы управления базой данных программного
комплекса
К системе управления базам данных [21, 22] приложения предъявлены
следующие требования:
1.Количество сбоев, потери данных должно быть минимальным в практике
использования СУБД другими проектами.
2.Высокая скорость обработки запросов.
3.Минимальная стоимость лицензии максимально функциональной
редакции СУБД.
4.Максимальное соответствие стандартам языка структурированных
запросов SQL.
5.Низкие требования к аппартному обеспечению.
6.Независимость от платформы.
7.Поддержка транзакций.
Учитывая вышеуказанные требования к системе управления базами
данных, в качестве кандидатов выделены следующие СУБД:
-Firebird 2.5.2
-MySQL 5.5.37
-PostgreSQL 9.3.4
-Oracle Database 12c Express Edition
Рассмотрим каждый из них.
Firebird (FirebirdSQL) - компактная, кроссплатформенная, свободная
система управления базами данных. Основана на исходном коде Interbase 6.0.
Разрабатывается и поддерживается сообществом Firebird. Используется
лицензии IDPL, Mozilla Public License 1.1.
В качестве преимуществ Firebird следует отметить многоверсионную
архитектуру, то есть параллельную обработку оперативных и аналитических
запросов, при которых запросы на чтение не блокируют запросы на запись.
Также стоит отметить компактность установочного пакета - размер
дистрибутива
составляет
всего
5Mb.
СУБД
Firebird
является
высокоэффективной и имеет мощную языковую поддержку для хранимых
процедур и триггеров.
Из недостатков СУБД Firebird следует отметить отсутствие кэша SQL
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запросов и значительное падение производительности при увеличении
внутренней фрагментации базы данных.
MySQL 5.5.37 реляционная система управления базами данных.
Изначально разработана компанией MySQL AB. После поглашения MySQL AB
компанией Sun Microsystems права на исходный код и торговую марку перешли
к последней. В настоящее время права на торговую марку и исходный код
принадлежат компании Oracle, поглотившей Sun Microsystems в 2010 году.
MySQL представляет собой решение для малых и средних приложений,
работающих с базами данных. Данная РСУБД получила широкое
распространение в период роста сети Интернет, как основа для динамических
сайтов и систем управления контентом. Имеет двойное лицензирование - GPL и
коммерческую лицензию.
Из положительных сторон MySQL стоит отметить высокую скорость
работы с базами данных относительно небольшого размера, большое
количество поддерживаемых типов данных.
Также из положительных
моментов стоит указать огромный опыт использования и обслуживания
серверов MySQL, накопленный за годы его использования.
В то же время MySQL не лишен серьезных недостатков. Так, например,
наиболее быстрый тип таблиц MyISAM имеет не высокую надёжность (по
сравнению с Oracle и MS SQL Server) при достижении таблиц размера более
10Gb. Другой тип таблиц, например, InnoDB поддерживает вплоть до 1 Tb,
однако он медленнее MyISAM (иногда в разы). Таблицы типа MyISAM не
поддерживают транзакции, зато поддерживают полнотекстовый поиск, а
InnoDB поддерживают транзакции, но не поддерживают полнотекстовый
поиск. Поддерживает не все элементы SQL-стандарта. Нет поддержки
хранимых процедур и вложенных запросов.
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная система управления базами
данных. Начальная разработка велась в Калифорнийском университете в
Беркли в период с 1986 года по 1994 год. В 1995 году проект вышел за пределы
университета и был передан сообществу энтузиастов.
Несмотря на бесплатность и открытость имеет множество положительных
сторон:
-Функции, которые являются блоками кода, исполняемыми на сервере, а не
на клиенте БД. Хотя они могут писаться на чистом SQL, реализация
дополнительной логики, например, условных переходов и циклов, выходит за
рамки собственно SQL и требует использования некоторых языковых
расширений. Функции могут писаться с использованием языков PL/pgSQL, во
многом аналогичном языку PL/SQL, PL/Lua, PL/LOLCODE, PL/Perl, PL/PHP,
PL/Python, PL/Ruby, PL/sh, PL/Tcl и PL/Scheme, C, C++, Java (через модуль
PL/Java), R (через модуль PL/R).
PostgreSQL допускает использование функций, возвращающих набор
записей, который далее можно использовать так же, как и результат
выполнения обычного запроса. Иногда функции отождествляются с хранимыми
процедурами, однако между этими понятиями есть различие. С девятой версии
возможно написание автономных блоков, которые позволяют выполнять код на
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процедурных языках без написания функций, непосредственно в клиенте.
-Триггеры, которые определяются как функции, инициируемые DMLоперациями. Например, операция INSERT может запускать триггер,
проверяющий добавленную запись на соответствия определённым условиям.
-Механизм правил, который представляет собой механизм создания
пользовательских обработчиков. В отличие от триггеров, правила срабатывают
на этапе разбора запроса, до выбора оптимального плана выполнения и самого
процесса выполнения. Правила позволяют переопределять поведение системы
при выполнении SQL-операции к таблице.
-Поддержка индексов различных типов: B-дерево, хэш, R-дерево, GiST,
GIN. Просмотр индекса возможен не только в прямом, но и в обратном
порядке. Возможно создание индекса над несколькими столбцами таблицы, в
том числе над столбцами различных типов данных. Индексы могут быть
функциональными. Индексы могут строиться только по части таблицы.
Планировщик запросов может использовать несколько индексов одновременно
для выполнения сложных запросов.
-PostgreSQL поддерживает одновременную модификацию БД несколькими
пользователями с помощью механизма Multiversion Concurrency Control
(MVCC). Благодаря этому механизму соблюдаются требования ACID, и
практически отпадает нужда в блокировках чтения.
-Поддержка огромного числа типов данных: численные, символьные типы
произвольной длины, двоичные типы (включая BLOB), типы "дата/время",
булев тип, перечисление, геометрические примитивы, сетевые типы данных и
многие другие.
- Есть возможность добавлять собственные преобразования объектов, типы
данных, функции, индексы, процедурные языки.
-Реализован механизм наследования. Таблицы могут наследовать
характеристики и наборы полей от других таблиц (родительских). При этом
данные, добавленные в порождённую таблицу, автоматически будут
участвовать (если это не указано отдельно) в запросах к родительской таблице.
К недостаткам СУБД PostgreSQL можно отнести относительную
сложность настройки репликации, по сравнению, например, с тем же MySQL, а
так же невысокая популярность этой СУБД по сравнению с другими
бесплатными системами управления базами данных.
Oracle Database 12c Express Edition - бесплатная редакция системы
управления базами данных Oracle Database версии 12c.
Oracle Database - объектно-реляционная система управления базами
данных от компании Oracle. Данная система управления базами данных
является своеобразным эталоном в мире СУБД.
Oracle Database 12c поддерживает все современные технологии объектнореляционных систем управления базами данных. Огромный список
дополнительных функций и инструментов по администрированию баз данных и
оптимизации запросов. Единственный существенный недостаток - цена
продукта. Так, например, лицензия на редакцию Enterprise Edition составит
47500 американских долларов за процессор.
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Существует ограниченная редакция под названием Oracle Database 12c
Express Edition. Эта редакция бесплатна для использования, но имеет ряд
значительных ограничений функциональных возможностей:
-Независимо от количества процессорных ядер в системе будет
использоваться только одно.
-Не зависимо от количества оперативной памяти сервер будет
использовать не более одного гигабайта.
-Максимальный размер базы данных ограничен 11 гигабайтами.
-Оптимизация запросов доступна только в виде оптимизации PL\SQL
функций.
-Расширение запросов возможно только на языке
PL\SQL. Нет
возможности создавать расширения на языке программирования Java.
Принимая во внимание тот факт, что разрабатываемая информационная
система складского учета предполагает длительное использование на
предприятии и ожидаемое ежедневное количество запросов к серверу баз
данных составляет порядка 10000, можно утверждать, что единственной
системой управления базами данных, полностью удовлетворяющей
предъявленным требованиям, является СУБД PostgreSQL 9.3.4.
Выводы
В процессе выполнения данной работы был произведен анализ
современного рынка автоматизированных систем управления контентом,
применяемых в рекламной деятельности. Осуществлена разработка
автоматизированной информационной системы управления визуальным
медиаконтентом.
Разработка автоматизированной информационной системы управления
медиаконтентом выполнена на языке высокого уровня Java с использованием
системы управления базами данных PostgreSQL в качестве хранилища данных.
Модуль воспроизведения контента выполнен на языке высокого уровня C++, с
использованием фреймворка Qt. В качестве системы хранения и распередления
контента использован веб-сервер Nginx.
Разработанное программное обеспечение отвечает предъявленным
требованиям – выполняет возложенные функции в полном объеме, является
кроссплатформенным, не требовательно к ресурсам, обладает низкой
стоимостью внедрения и эксплуатации.
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ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
DATA MINING
PROBLEMS OF DATA PROCESSING BASED ON METHODS
ПРОБЛЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-017
Введение
Осуществление классификаций или рубрикаций информации (при которых
идет передача порций информации к каким-либо категориям, которые
рассматривают на ограниченном множестве) можно считать традиционной
задачей. Она касается касающейся подходов при организации знаний, а также
методик, на базе которых происходит обмен информацией [1, 2]. При анализе
больших информационных коллекций необходимо говорить лишь о реализации
автоматической рубрикации.
В существующих условиях исследователями сформировано большое число
подходов для того, чтобы проводить решение подобной задачи на базе
автоматических процедур.
Можно осуществить разделение действующих методов по двум
принципиально разным классам: способы, которые основываются на машинном
обучении и способы, которые базируются на знаниях (иногда их называют как
"инженерный подход").
Когда применяются методы машинного обучения при формировании
классификатора прибегают к коллекции документов, которую предварительно
отрубрицируется людьми [3, 4].
На основе алгоритма машинного обучения осуществляют создание
процедуры классификации документов в рамках проводимого автоматического
анализа заданного множества отрубрицированных текстов.
На основе подходов, которые основываются на знаниях, происходит
задание правил экспертами отнесения документов к определенным рубрикам
при помощи анализа рубрикаторов и, также частей текстов, которые подлежат
рубрицированию.
Можно указать некоторую условность в названии "методы, основанные на
знаниях".
В любых способах, которые связаны с тем, что проводится
автоматическая классификация текстов по определенным формам
применяются знания, которые касаются свойств текста на естественных языках
и знания, касающиеся особенностей текстов, которые принадлежат к какой-то
рубрике.
Можно заметить разницу среди двух видов способов. Она состоит в том,
что в методах машинного обучения применяются математические методы. Они
предназначены для проведения извлечения знаний из обучающих коллекций
текстов. При этом в " инженерном подходе" применяются знания экспертов о
свойствах текстов, которые будут принадлежать рубрикам.
Осуществляется базирование знаний эксперта, большей частью очередь,
на данных предыдущего опыта, в частности, на том, что рассматривается
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большая коллекция прочитанных перед этим текстов, и также, на той части
текстов, которая подлежит рубрицированию.
Сейчас есть возможности для того, чтобы наблюдать заметный разрыв в
исследованиях и для практических способов по двум указанным подходам к
автоматической классификации текстов — способами машинного обучения и
способами, основанными на знаниях.
Для исследований, которые посвящены применению подходов машинного
обучения для классификации текстов, привлекают разные универсальные
алгоритмы. Их можно применять для того, чтобы решать широкий круг задач,
в том числе относящиеся к анализу и обработке информации. Можно сказать,
что метод SVM (Support Vector Machines) успешным образом применяют для
того, чтобы решать задачи в сфере распознавания образов и оценками
плотности сред.
При анализе проблем, касающихся классификации текстов такие методы
оперируют с абстрактными векторными моделями документов и не учитывают
особенности задач, касающихся тематической классификации текстов и
структуры рубрикаторов.
Но, для многих случаев в методах машинного обучения получаются
весьма неплохие результаты.
По качеству рубрикации для систем, которые основываются на машинном
обучении, можно сказать, что оно весьма высокое для небольших
рубрикаторов, и сильно уменьшается по мере роста числа рубрик и усложнении
структур рубрикаторов.
Для различных организаций [5-7], характерным является создание архивов
технической документации. В них может быть более сотен тысяч документов.
Характерно, что организации могут иметь распределённые структуры с
филиалами, которые размещаются в разных городах РФ.
При работах может наблюдаться изменение и дополнение в частях
проектных документаций [8-10].
Проведение поиска необходимой документации в "бумажных" архивах
осуществление её доставки (даже на основе сканов и электронных пересылок)
в удалённые пункты требуют большого количества времени.
В этой связи актуальной является задача, связанная с созданием систем
электронного архива. Такие системы касаются структурированного хранения
документов в электронном виде. Это обеспечивает надёжное хранение,
конфиденциальность и разграничение по правам доступа, проведение процедур
по отслеживанию истории того, как были применены документы, реализация
быстрого и удобного поиска, а также предоставляется доступ к документации
из любых мест в любое время [11, 12].
Для архива необходимо обеспечение возможностей по группировке
документов исходя из приведённой классификации, для того, чтобы дать
возможности по доступу к единственным актуальным версиям документа для
всех тех лиц, которые будут заинтересованы.
Верификация представляет собой процессы проверок для того, насколько
правильны будут распознанные документы.
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Ее проводит человек. Состоит она в том, что осуществлены сверки по
распознанным текстам при графических образах документов. Но, когда есть
большие потоки документов, то вследствие монотонности работ, наблюдается
увеличение в числе ошибок верификации. Этого, конечно, нельзя допускать в
области технической документации [13, 14].
Исходя из вышесказанного, актуальной может являться задача
осуществления автоматизации процессов верификации, чтобы увеличить
скорость и уменьшить число ошибок. В связи с тем, что для определенных
атрибутов документов идет распознавание лучше, по другим хуже, а процесс
верификации является последовательным, с целью ускорения необходимо
применять зависимости значений атрибутов друг от друга.
При этом наибольшая скорость будет получаться для продукционных
правил, поскольку они применяют простые модели «ключ-значение», что
позволяет достичь наиболее быстрого поиска нужных правил. Актуальной
будет являться задача проведения извлечений таких зависимостей из уже
накопленных архивов документации.
С такой целью необходимо осуществлять адаптацию методов Data Mining,
чтобы
осуществлять
работу с электронными архивами технической
документации.
Точность верификации определяет то, что достигается быстрый поиск в
полном наборе документов, исходя из заданного пользователями запросов.
Требуется предоставлять возможности по построению сложных запросов, на
основе текстов документа, ориентируясь на морфологические формы заданных
слов.
Кроме того, актуальной является задача, касающаяся разработки способов
и средств, ведущих к более высокой скорости поиска документов, если
проводить сравнение с действующими системами.
Важно осуществление не только поиска конкретных документов, сколько
поиск в полном наборе документов, которые удовлетворяют набору условий.
При решении подобной задачи требуется проведение дополнительных
структурирований и группировки документов. Поэтому, актуальна задача
проведения автоматизации [13-15] создания пакетов документов по каким-либо
критериям.
Если говорить в общем, то базовые требования по архивам могут быть
определены таким образом:
-проведение хранения больших объёмов документации (входят десятки
тысяч страниц);
-осуществление ориентации по технической документацию, которая
является насыщеной символьными наименованиями, по ним необходимо
проводить рассмотрение в рамках единого вида;
-достижение высоких скоростей размещения документов в архиве с
ориентацией на существующую систему хранения документов. Например,
требуется, чтобы комплект документации, который имеет объем 6000 страниц
был бы доступен в архиве предварительным образом, может быть за несколько
дней или даже неделю. Требуется срочные документы заносить в архив в
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течение дня, принимая во внимание все временные задержки;
-достижение возможностей поиска документов по тексту;
-существование средств, связанных с автоматизированной группировкой
документов.
Прим проведении анализа в рамках рынка программного обеспечения
можно убедиться, что в действующих системах не всегда удовлетворяются все
требования. Таким образом, является актуальной задача, связанная с
разработкой систем электронного архива, которая решает данные задачи.
Целью работы является исследование возможностей увеличения
скоростей доступа к документации на основе формирования электронного
архива документов, с применением методов Data mining при использовании
уже накопленных в архиве знаний.
9.1.Обзор методов автоматической рубрикации текстов
В данном разделе осуществляется обзор основных подходов, которые
применяются при автоматической классификации текстов. Мы опишем базовые
технологии, применяемые для обработки текстов и общепринятые методы
оценки результатов классификации.
Необходимо указать, что в рамках данного обзора мы не можем
рассмотрение всех возможных методов и технологий, используемых для
автоматической классификации текстов.
Поэтому мы отметиди, с одной стороны, «классические» методы, которые
часто цитируются в литературе. С другой стороны, в данном обзоре есть и
методы, которые могут быть взяты в качестве отправной точки для дальнейших
исследований по разработке более эффективных методов [16-18].
Первым этапом решения задачи автоматической классификации текстов
можно считать преобразование документов, имеющих вид последовательности
символов, к виду, который пригоден в алгоритмах машинного обучения в
соответствии с задачами классификации.
Обычно алгоритмы машинного обучения имеют дело с векторами в
пространстве (называемом также пространством признаков). Отображение
документов в пространство признаков также используется и методами,
основанными на знаниях.
Вторым этапом является формирование классифицирующей функции при
помощи обучения на примерах.
Качество рубрицирования определяется тем, как документы будут
преобразованы в векторное представление, и от алгоритма, который будет
применен на втором этапе.
При этом важно отметить, что способы преобразования текста в вектор
являются специфичными в задачах классификации текстов и могут зависеть от
коллекции документов, типа текста (простой, структурированный) и языка
документа.
Методы машинного обучения, которые применяются на втором этапе, не
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являются специфичными для задачи классификации текстов и применяются
также в других областях, например, для задач распознавания образов.
Рассмотрим классический подход для отображения текста в вектор,
используемый многими системами автоматической классификации текстов.
Этот метод базируется на предположениях о том, что категория, к которой
относится данный документ, зависит от относительной частоты слов, входящих
в тексты.
Это предположение, конечно, может считаться упрощением. Существуют
примеры систем, которые учитывают более сложные факторы: порядок слов в
тексте, структура текста, содержащего разметку.
Базовый метод отображения текста в вектор состоит в том, что каждому
слову, которое встречается в каком-либо документе, соответствует
определенная координата в пространстве признаков.
Для слова, которое встречается в документе, значение соответствующей
координаты положительно и пропорционально частоте слова в документе. Для
слова, которое не встречается в документе, значение соответствующей
координаты равно нулю.
Есть несколько причин, вследствие которых необходимо стремиться
уменьшить размер пространства признаков.
Во-первых, при учете всех встреченных в документах слов приводит к
слишком большой размерности пространства, хотя многие слова слабо влияют
на результаты рубрицирования (либо вообще не влияют).
Высокая размерность пространства признаков может приводить к высокой
вычислительной погрешности и низкой скорости работы алгоритмов обучения.
Во-вторых, отображение нескольких близких по значению слов в одну
координату может улучшить результаты рубрицирования.
Например, различные морфологические формы слова следует считать
эквивалентными.
Опишем ключевые подходы, применяемые для преобразования текстов в
векторы пространства признаков.
Для того чтобы проводить объединение различных морфологических
форм слов в одну координату пространства признаков, каждое слово исходного
текста приводится к своей нормализованной форме.
Для английского языка обычно применяется процедура нормализации
слов, которая заключается в отсечении окончания слова (stemming). Для
русского языка процедура нормализации слов является более сложной, но на
данный момент существуют распространённые методы её решения.
Отдельной проблемой является тот факт, что в естественном языке одному
слову текста может соответствовать несколько различных начальных форм.
Например, слову "суда" можно провести сопоставление двух начальных форм:
"суд" и "судно". В подобных случаях имеет смысл проводить добавление к
тексту обеих начальных форм слов.
Существуют методы разрешения многозначности слов в тексте. Они дают
возможности определять, какое из значений слова следует использовать в
данном случае, однако мы не будем рассматривать эти методы в рамках данной
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работы.
Отдельной задачей, когда есть преобразование текстов в вектор является
вычисление значений координат в пространстве, соответствующих признакам,
также называемых весами признаков. Выбор весов признаков существенным
образом будет влиять на качество рубрицирования.
Существуют различные формулы для оценки текстов. При этом будут в
формуле учитываться такие характеристики:
1.
1) Чем чаще слово будет встречаться в документе, тем оно важней.
2.
2) Если слово будет встречаться во многих или во всех документах,
то это слово может являться существенным критерием принадлежности
документа рубрике и его вес следует понизить. Наоборот, если слово
встречается в малом количестве документов, то его вес следует повысить.
3.
3) Для того чтобы учесть различную длину текстов документов в
коллекции, веса слов документов следует нормализовать.
В некоторых случаях для вычисления веса слова в тексте привлекается
также дополнительная информация. Например, можно учитывать информацию
о структуре текста и словам, встреченным в заголовке, присваивать больший
вес.
Даже после приведения всех слов документа к нормализованной форме,
полученное пространство признаков имеет очень большую размерность (могут
быть десятки тысяч).
Эту размерность можно существенным образом уменьшить без ухудшения
качества рубрицирования, если выкинуть слова, слабо влияющие на результаты
рубрицирования.
Во-первых, обычно из списка признаков удаляют так называемые "стопслова" — предлоги, союзы и т.п. Это не сильно сокращает размерность
пространства признаков (список стоп-слов составляется вручную и обычно
является небольшим).
Но зато удаление стоп-слов обычно улучшает качество рубрицирования за
счет удаления информационного шума.
Во-вторых, из списка признаков можно удалить слишком редко
встречающиеся слова.
Кроме удаления редко встречающихся слов часто применяется методы
выделения слов с использованием критерия информационного веса слова в
рубрике (mutual information gain).
В некоторых случаях, кроме слов, в векторное представление текста будут
включены еще и дополнительные атрибуты документа. Это позволяет
улучшить качество рубрицирования.
9.2. Метрики качества рубрицирования
Основным критерием оценки качества работы методов автоматической
классификации текстов является сравнение результатов работы метода с
оценками экспертов. При этом "идеальным" алгоритмом считается тот, для
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которого выводы, сделанные системой, согласуются с мнением экспертов
оценщиков.
Для проведения таких оценок существуют, с одной стороны, свободно
доступные коллекции отрубрицированных документов. С другой стороны,
ежегодно проводятся конференции по практической оценке методов
классификации: международная TREC (Text REtrieval Conference [19]) и
российская
РОМИП
(Российский
семинар
по
Оценке
Методов
Информационного Поиска [20]).
Наиболее широко применяемыми оценками качества рубрицирования
являются полнота и точность.
Полнота и точность классификации обычно измеряются в процентах. Для
идеального алгоритма и полнота, и точность равны 100%.
Более простая оценка качества классификации - процент правильно
классифицированных документов среди всех документов - редко используется
для оценки качества автоматической классификации документов, так как эта
оценка плохо отражает реальные свойства алгоритма для малочастотных
рубрик.
Например, если к некоторой рубрике относится всего 1% документов
(довольно типичная ситуация), то тривиальный алгоритм, который не
приписывает рубрику ни к одному документу, будет правильно
классифицировать 99% документов. В то же время полнота для данного
алгоритма будет равна нулю.
В некоторых случаях для оценки качества классификации требуется
оценка в виде одного числа. Существует несколько известных формул для
такой оценки, одной из наиболее часто используемых является так называемая
F-measure.
В случае если производится классификация документов по нескольким
рубрикам, для получения сводных оценок качества рубрицирования
применяются различные методы усреднения характеристик по всем рубрикам.
Поскольку различные рубрики характеризуются разной частотностью, выбор
метода усреднения представляет собой отдельную задачу. Приведем здесь два
наиболее часто применяемых метода усреднения: microaverage и macroaverage.
9.3. Оценки метода машинного обучения на коллекции документов
При решении задачи классификации текстов методами машинного
обучения типичной является ситуация, когда существует готовая коллекция
отрубрицированных текстов, на которой нужно произвести обучение
алгоритма. Задачи, связанные с поиском различной информации зависят от
специфики работы организации [21-3].
При этом необходимо получить некоторые оценки качества рубрикации,
которые можно будет использовать для сравнения различных методов и
оптимизации параметров метода.
Важно отметить, что эти оценки качества нельзя получить, проверяя метод
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на коллекции документов, которая была использована для обучения. Иначе
можно получить слишком завышенные оценки качества классификации. Кроме
того, можно создать простейший алгоритм, который при оценке на коллекции
документов для обучения будет давать 100% полноты и точности, и не будет
работать на новых документах, на которых он не обучался. Такой алгоритм
просто "запоминает" все полученные в процессе обучения документы вместе с
соответствующими рубриками и сравнивает документы для рубрицирования с
запомненными.
Обычно для оценки качества коллекцию отрубрицированных документов
разбивают на две части: обучающее (тренировочное) множество и тестовое
(проверочное) множество.
Обучение алгоритма проводят на тренировочном множестве. Обученный
алгоритм используют для тестового множества и вычисляют на тестовом
множестве метрики качества рубрицирования (полноту, точность и т.п.).
Понятно, что качество рубрицирования определяется тем, как было
разбито множество отрубрицированных документов на обучающее и тестовое
множество. Здесь важно отметить два момента:
• Чем больше обучающее множество, тем лучше можно провести
обучение алгоритма. При этом, на малом тестовом множестве оценки качества
могут быть слишком грубыми.
• Специально подобранное разбиение отрубрицированных документов
может сильно повлиять на результаты и привести к повышению или, наоборот,
понижению оценок качества.
Обычно для опытов, когда сравниваются
различные алгоритмы
машинного обучения, разбиение осуществляют случайным образом, или на
базе некоторого признака, который не зависит от содержания документов
(например, дате). Для опытов по сравнению различных методов обучения
разбиение фиксируют.
Кроме тестирования методов на фиксированном разбиении часто
используется метод усреднения метрик качества по различным разбиениям.
Такой метод называют кросс-валидацией.
Опишем особенности алгоритма кросс-валидации:
1. Множество отрубрицированных документов (пусть их N) разбивается
на к частей ( к - параметр кросс-валидации).
2. Для i от 1 до к
2.1.Проводится составление тестового множества из i-й части (в нем N/к
документов).
2.2.Проводится составление
обучающего
множества
из
всех
остальных документов (в нем N-N/к документов).
2.3.Алгоритм будет обучаеться на обучающем множестве, и вычисляются
оценки качества работы на тестовом множестве.
3. Проводится вычисление усредненных оценок качества для всех к тестов.
Алгоритм кросс-валидации дает возможности получения весьма точных
оценок качества работы алгоритмов.
Чем больше к, тем больше получается множество для обучения и выше
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качество работы.
С другой стороны, чем больше к, тем ниже будет скорость работы.
9.4. Анализ характеристик посвященных практическому сравнению
методов машинного обучения
Задача, связанная со сравнением разных способов классификации текстов
очень важна с практической точки зрения. Задачи, связанные с различной
информацией, определяются предметной областью, в которой работают
организации [24-28].
Существует большое число проблем, которые приходится решать для
получения достоверных результатов сравнения. Одной из таких проблем
является выбор коллекции документов, на которой должно производиться
сравнение.
Такая коллекция документов должна обладать следующими свойствами:
1. Достаточно большой объем отрубрицированных документов.
2. Высокое качество рубрикации (малое количество ошибок).
3. Доступность коллекции.
Некоторым стандартом сейчас считается коллекция документов Reuters.
Опишем некоторые результаты сравнения методов машинного обучения на
задаче классификации текстов.
Можно провести сравнение таких подходов машинного обучения на
задаче классификации текстов коллекции Reuters:
• метод Байеса.
• LLSF (линейная регрессия)
• нейронные сети.
• метод Роше.
• деревья решений.
• метод к-ближайших соседей.
• FindSimilar (аналог к-ближайших соседей)
• SVM с различными функциями ядра.
Результаты исследователей продемонстрировали, что метод SVM имеет
преимущество над другими методами машинного обучения.
Выводы
В работе проведен краткий обзор методов автоматической рубрикации
текстов. Приведены характеристики метрик качества рубрицирования.
Отмечены оценки метода машинного обучения на коллекции документов. Дан
анализ
характеристик,
которые посвящены практическому сравнению
методов машинного обучения.
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ГЛАВА 10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
INTELLIGENT SOLUTIONS FOR AGRICULTURAL MONITORING SYSTEMS

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-023
Вступ.
Державна система моніторингу земель – це система спостережень, збору,
обробки, передачі, збереження та аналізу інформації про стан земель,
прогнозування його змін, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій
для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель з
урахуванням вимог екологічної безпеки. Для ефективного ведення земельного
контролю необхідно мати актуальну базу даних земельних ділянок,
землекористувачів, вести реєстр проведених перевірок і порушень, виявлених в
ході перевірок. Також потрібно мати карти земельних ділянок з позначенням їх
цільового призначення, карти земельних ділянок, призначених для
сільськогосподарського виробництва, житлового чи іншого будівництва, карти
земель, схильних до вітрової та водної ерозії або іншим процесам, що
погіршують якісний стан земель. Центральним ланкою у взаємодії на
регіональному рівні стає формалізація і стандартизація потоків відомостей, які
наповнюють базу даних моніторингу земель і процедур їх надання
користувачам [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12].
Для прийняття обґрунтованих і своєчасних рішень з управління
підприємствами АПК необхідна якісна, точна і оперативна інформація про стан
рослин, тварин, сільськогосподарської техніки. Моніторинг поточного
місцезнаходження сільськогосподарської техніки і тварин об'єднує методи
динамічного відстеження їх параметрів і стану за допомогою спеціалізованого
бортового навігаційного обладнання з вбудованими GPS приймачами. Прості
або комплексні рішення можуть бути використані для моніторингу
інвентаризації та обліку земель, уточнення карт земель і схем
внутрішньогосподарської організації. Дані, що збираються і відображаються в
режимі реального часу, дозволяють проводити коригування параметрів роботи
техніки, запобігати надзвичайним ситуаціям і знижувати збитки від природних
катаклізмів. Перспективним напрямком застосування інтелектуальних систем є
проведення агрофізичних і агрохімічних обстежень ґрунтів і посівів з
використанням автоматизованих засобів відбору проб, реєстрації стану рослин і
їх координатної прив'язки. Це дозволяє мінімізувати вплив людського фактору і
оформити результати спостережень у вигляді багатошарової електронної карти.
Такий підхід базується на математичних методах обробки результатів
вимірювань і моделювання процесів. Крім обстежень ґрунту і моніторингу
поточного місцезнаходження техніки подібні інформаційні системи служать
основою
для
створення
багатошарових
електронних
карт
сільськогосподарських угідь регіонального рівня, в тому числі з метою
картування та прогнозування врожайності. Такі карти створюються за
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допомогою просторового моніторингу стану посівів сільськогосподарських
культур і ґрунтового покриву з використанням високоточного обладнання, яке
виконує, в тому числі, обробку зображень сільгоспугідь, отриманих за
допомогою дистанційного зондування Землі або з борта безпілотних літальних
апаратів [13].
10.1. Основні задачі моніторингу сільського господарства при
оптимізації продуктивності виробництва.
З усіх рішень, що підтримуються IoT (IoT - Internet речей) істотно
виділяються інтелектуальні системи сільського господарства. Будучи одним із
основних галузей світової економіки, сільське господарство також може
похвалитися самими динамічними темпами впровадження IoT. Ті компанії,
яким вдасться задовольнити зростаючий попит на органічні харчові продукти
за допомогою використання систем моніторингу сільського господарства,
отримають чітку конкурентну перевагу [14].
Сільське господарство по праву вважається однією з найбільш
ресурсномістких та трудомістких галузей. Можна виділити ряд основних
проблем з якими стикаються сучасні сільськогосподарські підприємства:
1. Регулярне обслуговування обладнання. Сільське господарство як галузь
сильно залежить від машинобудування. Операції з технічного обслуговування,
навіть ті, які заплановані та проводяться регулярно, вимагають часу та істотно
впливають на бюджет, але при цьому не вдасться повністю усунути фактор
непередбачуваності. Після випадкового виходу обладнання з ладу, це зазвичай
може призвести до несподіваних простоїв.
2. Правильні оцінки водних ресурсів. Зростаючі рослини потребують води,
але її кількість відрізняється залежно від рівня вологості ґрунту. Для
вимірювання цих рівнів фахівцям доводиться виїжджати в поле та регулярно
проводити тести вручну, але як альтернативу, вони можуть використовувати
технологію розумного зондування, яка є набагато точнішою, зручнішою та
ефективнішою в часі.
3. Оцінка правильних строків посадки. Кожна рослина має свій
оптимальний час посадки залежно від цілого ряду факторів навколишнього
середовища. Однак часто важко правильно оцінити цей час без точних даних.
4. Усунення водних надлишків та накладних витрат. Якщо не зібрати
точну інформацію про вологість ґрунту, то це може призвести до підтоплення
або перезволоження рослин. Недостатньо политі рослини сухі і неміцні, але
перенасичення створює надлишки води та непередбачувані її витрати.
5. Вимірювання температури ґрунту та рівня його вологості. Температура
ґрунту та рівень вологості є ключовими показниками, які повинні збирати
господарства, щоб оцінити стан сільськогосподарських культур та вжити
відповідних заходів. На жаль, їх неможливо правильно виміряти без
впровадження систем моніторингу IoT сільського господарства.
6. Боротьба із шкідниками. Успішний контроль боротьби із шкідниками,
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який передбачає виявлення шкідників, їх розташування, активність та
поведінку, є ще одним завданням, з яким стикаються господарства. Зрозуміло,
що цей виклик також досить складно вирішити без систем боротьби з
шкідниками на основі IoT.
10.2. Інтелектуальні рішення щодо моніторингу сільського
господарства
Компанія IBM прогнозує, що використання IoT дозволить господарствам
збільшити темпи виробництва на 70% до кінця 2050 року, тож, в цілому,
майбутнє виглядає досить оптимістично. Так чи інакше, IoT може
запропонувати багато того, що стосується зменшенню проблем, з якими
регулярно стикаються сучасні господарства. Agritech – це процвітаюча галузь, і,
на сьогоднішній день, широкий спектр розумних систем землеробства дозволяє
сільськогосподарським підприємствам вирішувати свої щоденні проблеми.
Галузь Agritech - або аграрні інновації - стає все більш привабливою, з огляду
на постійно зростаючу потребу людства в продовольстві. За останні п'ять років
інвестиції в agritech-стартапи виросли майже в десять разів і перевищили $ 3
млрд на рік. Головним ринком залишаються США (майже 50% всіх інвестицій
в галузі), серед лідерів також Нідерланди, Ізраїль, Німеччина, Індія та Китай. У
нашій країні вирощують понад 70% видів сільськогосподарської продукції
торгується на світових біржах. Це робить Україну ідеальним полігоном для
випробувань інновацій в агробізнесі.
За оцінкою асоціації AgTech Ukraine, в Україні налічується близько 70
agritech-стартапів, які перебувають на різних стадіях розвитку і фазах
активності. Крім них на українському agritech-ринку працюють хардверних і
софтверні інтегратори інноваційних рішень для агросектору від провідних
міжнародних розробників. Незважаючи на потужний агроринок, в Україні
немає інвестфондів, сфокусованих на інвестиціях в agritech-стартапи. Тим не
менш, деякі локальні фонди все ж окремих інвестиції в цей сектор. За оцінками
експертів, щорічний обсяг інвестицій в українські AgriTech-проекти не
перевищує $4 млн. Однак останнім часом відзначається зростання інтересу до
українських стартапам в цій сфері з боку зарубіжних акселераторів і інвесторів
[15].
Загалом можна виділяють цілий ряд розумних рішень для моніторингу
сільського господарства:
1. Моніторинг стану ґрунтів. Стан ґрунту є важливим показником, який
допомагає господарствам приймати рішення щодо оптимальної посадки та часу
збору врожаю. За допомогою датчиків IoT, що здійснюють моніторинг стану
ґрунту, фахівці одразу отримують сповіщення про вологість та засолення
ґрунту. Інші показники можуть включати температуру ґрунту та температуру
повітря і їх правильна оцінка надає можливість господарствам точно планувати
час поливу та знати, коли очікувати шкідників. Моніторинг стану ґрунту
вимагає поєднання апаратних та програмних систем для роботи в режимі
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реального часу та попередження користувачів про будь-які значні зміни.
Прикладом такого рішення може бути агротехнологічна платформа CropX
(https://www.cropx.com/), яка призначена для дистанційного моніторингу
сільського господарства. Вона використовує розумні датчики для збору даних
та хмарну інфраструктуру для обробки та зберігання даних і для доставки
інформації на екран комп'ютера або смартфона користувача.
2. Моніторинг погоди. Моніторинг погоди у сільському господарстві є
однією з найчастіших сфер застосування для ІоТ. У рослинництві врожайність
сильно залежить від навколишнього середовища, яке по суті є мінливим.
Рішення для моніторингу погоди, які розташовані безпосередньо в полі
(наприклад, ті, що використовуються метеостанціями), попереджають
користувачів про зміни погодних умов - температури, опадів, вологості,
сонячному випромінюванні та швидкості вітру. Платформи моніторингу погоди
на зразок Pycno (https://www.cropx.com/), allMETEO (https://www.cropx.com/) та
Smart Element (https://smartelements.io/) - яскраві приклади того, як застосування
технології розумного зондування в сільському господарстві допомагає
доставляти ефективні сповіщення про погоду безпосередньо на ноутбуки та
смартфони користувачів, дозволяючи їм негайно вживати необхідних заходів.
3. Системи автоматизації теплиць. Чутлива теплична екосистема потребує
постійного обслуговування і контролю. Інтелектуальні рішення для
автоматизації теплиць, такі як Growlink (https://growlink.com/), Farmapp
(https://farmappweb.com/)
та
GreenIQ
(https://easternpeak.com/works/iot/),
ілюструють застосування дистанційного зондування у сільському господарстві.
Вони допомагають підтримувати оптимальні умови мікроклімату та керувати
освітленням, вологістю, СО2 та рівнем температури. Миттєві сповіщення та
розширені можливості управління дозволяють максимально підвищити
ефективність тепличного господарства.
4. Системи моніторингу врожаю. Під час вирощування та дозрівання
сільськогосподарських культур, багато чого може піти не так: хвороби,
зараження шкідниками, несприятливі умови навколишнього середовища
можуть потенційно завдати безповоротної шкоди, перш ніж господарство
навіть їх помітять. Застосована в моніторингу врожаю, технологія
інтелектуального зондування збирає показники стану сільськогосподарських
культур (температура, вологість, показники здоров'я) та надає можливість
фахівцям вчасно вжити необхідні заходи. Крім того, такі системи, як Semios
(https://semios.com/) і Arable Mark 2 (https://www.arable.com/) допомагають
визначити, коли урожай дозрів, що дозволяє господарствам планувати точний
час збору врожаю.
5. “Цифрова боротьба” із шкідниками. Вчасно дізнатися про появу
шкідників може бути дуже складним завданням, також складно точно
визначити їх активність та місце розташування, все це, як правило, неможливо
без частих виїздів в поле. Розумні системи моніторингу сільського
господарства вирішують ці проблеми, крім того, вони допомагають визначити
точну кількість хімічних речовин, необхідних для усунення шкідників в
кожному конкретному випадку. Системи виявлення шкідників IoT, такі як
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Strider (https://strider.ag/en/), підраховують кількість комах та визначають їх
місцезнаходження в режимі реального часу, використовуючи камери для комах
та датчики для виявлення шкідників сільськогосподарських культур, які
розміщені безпосередньо в полі. Такі високотехнологічні компанії, як Fieldin
(https://www.fieldin.com/)
та
DTN
(https://www.dtn.com/agriculture/agribusiness/dtn-agronomic-platform/) вже мають
подібні рішення для боротьби зі шкідниками на основі IoT.
6. Системи моніторингу тваринництва. Крім моніторингу врожаю та
погоди, рішення щодо моніторингу сільського господарства набувають все
більш широкого застосування в галузі тваринництва. Поєднуючи складне
апаратне забезпечення IoT, таке як носимі пристрої, що використовують
технології інтелектуального зондування, з найсучаснішим програмним
забезпеченням
IoT,
новітні
технічні
рішення
типу
Cowlar
(https://www.cowlar.com/), допомагають ефективно охороняти та захищати
худобу. Іншим прикладом може виступати компанія SCR (http://www.scrdairy.
com/), яка спеціалізується на дистанційному моніторингу сільського
господарства, використовуючи нашийники для відстеження стану здоров'я,
розташування та активності корів. Дистанційне зондування в сільському
господарстві в поєднанні з передовим аналітичним програмним забезпеченням
дає уявлення про харчування корів та про стан здоров’я всього стада.
7. Комплексні системи управління господарствами. Вся територія
господарства може містити значну кількість розумних датчиків, які виступають
важливими точками збору даних для потужної, всеохоплюючої системи
управління. Безумовно, такі системи повинні використовувати сучасне
програмне забезпечення для аналізу даних та безперешкодно інтегруватися з
базами даних бухгалтерського обліку та закупівель, щоб забезпечити розуміння
перспектив та повністю розкрити свій аналітичний потенціал. Cropio
(https://about.cropio.com/ru/) і FarmLogs (https://farmlogs.com/) - це приклади
компаній, що пропонують комплексні рішення Agritech для дистанційного
управління господарствами на основі моніторингу IoT.
10.3. Переваги використання моніторингових рішень IoT у сільському
господарстві.
Спектр застосувань дистанційного моніторингу сільськогосподарських
підприємств досить широкий, так само, як і їх сумісний вплив на тваринництво
та землеробство. Загалом, використання рішень для моніторингу IoT
передбачає наступне:
1. Моніторинг сільськогосподарських культур при використанні IoT та
вчасних заходів щодо усунення виробничих загроз збільшує врожайність
сільськогосподарських культур; в тваринництві використання IoT-моніторингу
також забезпечує максимальну продуктивність.
2. Інтелектуальні системи спостереження за шкідниками значно
зменшують потребу в пестицидах, а також пов'язані з цим витрати та
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небезпечний вплив хімічних речовин на навколишнє середовище та здоров'я
людини.
3. Системи моніторингу IoT допомагають підтримувати оптимальні умови
для забезпечення кращої якості врожаю. Наприклад, моніторинг погоди в
сільському господарстві допомагає оцінити точні запаси води, хімікатів та
поживних речовин, необхідних для вирощування високоякісних урожаїв.
Продукція сільського господарства, також здатна більше відповідати вимогам
ринку, ніж інші аналогічні продукти.
4. За допомогою моніторингу в реальному часі, аналітика даних дає
можливість передбачити оптимальні терміни збирання та забезпечити
виконання контрактів. Контроль за часом виходу на ринки допомагає зробити
господарські процеси більш керованими.
5. Очевидно, що екологічно чистіші і здоровіші продукти, які були
вирощені за допомогою новітніх агротехнологій, матимуть більш високі ціни
продажу, і в кінцевому рахунку принесуть більший дохід господарствам.
6. Збираючи та обробляючи дані, що були отримані за допомогою
інтелектуального моніторингу, господарства можуть передбачити майбутній
стан ґрунтів та довкілля, тобто прогностична аналітика дає їм змогу приймати
вивернені рішення щодо управління господарствами і планувати свою
діяльність на декілька років вперед.
Шлях від усвідомлення важливості моніторингу IoT для сільського
господарства до впровадження розумних рішень для сільськогосподарських
виробників включає п’ять наступних кроків:
1. Визначення своїх основних цілей і задач. Кожне підприємство має свої
важливі ділянки, які потребують моніторингу. Ключові цілі, яких ви хочете
досягти, в кінцевому підсумку визначать все - від структури сенсора до
архітектури програмного забезпечення вашого рішення IoT.
2. Вибір технології передачі даних. Інтелектуальний моніторинг сільського
господарства - це вилучення інформації з даних, але дані, які збирають на місці,
повинні бути надіслані на відповідний блок обробки даних. Вибір технології
передачі даних залежатиме від відстані, яку мають пройти дані. Наприклад,
якщо це лише близько 10 метрів, дані можуть бути ідеально передані через
Bluetooth, а якщо відстань становить кілька кілометрів, використання мережі
LPWAN може бути більш доцільним.
3. Вибір джерела живлення. Відстань проходження даних дуже важлива,
оскільки безпосередньо впливає на час роботи акумулятора IoT. Ви можете
керувати споживанням енергії, регулюючи частоту передачі даних або
передаючи менший обсяг даних, тобто споживання енергії та вибір джерела
електроенергії потребують попередніх оцінок.
4. Оцінка частоти збору даних. Використання енергії та термін служби
датчиків також залежатимуть від частоти збору даних. Необхідно визначити як
часто потрібно збирати необхідні дані, так щоб забезпечити їх актуальність.
5. Визначення особливостей установки датчиків. Установка датчиків може
вимагати складних маніпуляцій, або бути відносно простою залежно від місця
їх розташування.
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Удосконалена система моніторингу сільського господарства на основі IoT
знижує витрати, максимально підвищує ефективність, допомагає фахівцям
приймати оптимальні рішення, на основі актуальних даних, і, в кінцевому
підсумку, переводить вирощування сільськогосподарських культур і
тваринництво на більш високий рівень професіоналізму. Хоча впровадження
інтелектуальних систем моніторингу вимагає часу та інвестицій, але, зрештою,
це виявиться вартим зусиль.
Варіантів використання Інтернету речей в сільському господарстві дуже
багато, інтелектуальні пристрої можуть швидко допомогти підвищити
продуктивність і прибуток сільськогосподарського підприємства. Однак
розробка IoT-додатків для сільського господарства – це комплексне і складне
завдання і існує ряд проблем які стримують інвестиції в інтелектуальне
підприємство: 1. Для створення IoT-рішення для сільського господарства,
необхідно вибрати датчики для кожного пристрою, або створити власний.
Такий вибір буде залежати від типів інформації, яку планується збирати, і цілей
вибору в цілому. У будь-якому випадку якість датчиків має вирішальне
значення для успіху кожного продукту: воно буде залежати від точності
зібраних даних і їх надійності. 2. Аналітика даних повинна бути в основі
кожного інтелектуального рішення для сільського господарства. Зібрані дані
будуть мало корисні, якщо користувач не зможете їх зрозуміти і оцінити. Таким
чином, кінцевому користувачу необхідно володіти потужними можливостями
аналізу даних і застосовувати прогностичні алгоритми і машинне навчання,
щоб отримати дієві ідеї на основі зібраних даних. 3. Технічне обслуговування
обладнання є проблемою, яка має першорядне значення для продуктів IoT в
сільському господарстві, оскільки датчики зазвичай використовуються в
польових умовах і можуть бути легко пошкоджені. Таким чином, користувачам
потрібно бути впевненими, що все обладнання довговічне і легке в
обслуговуванні. В іншому випадку доведеться замінювати датчики частіше, ніж
було передбачено. 4. Інтелектуальні сільськогосподарські додатки повинні бути
адаптовані для використання в польових умовах. Власник бізнесу або фахівець
повинен мати доступ до інформації на сайті або віддалено через смартфон.
Крім того, кожний підключений пристрій має бути автономним і мати
достатній радіус дії бездротового зв'язку для зв'язку з іншими пристроями та
відправки даних на центральний сервер. 5. Для того, щоб додатки для
інтелектуального господарства працювали добре і щоб воно могло впоратися з
усіма навантаженнями, потрібна надійна внутрішня інфраструктура
господарства. Крім того, всі внутрішні системи господарства повинні бути
безпечними. Нездатність забезпечити належний захист системи тільки збільшує
ймовірність того, що хтось проникне в неї, вкраде важливі дані, або навіть
отримає контроль над автономними транспортними засобами.
Висновки.
Загалом можна виділити три найбільш перспективних варіанти
використання комп'ютерних технологій в інтелектуальному господарстві:
1. Автономні трактори і роботизована техніка можуть працювати на
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автопілоті, зв'язуючись з сусідніми датчиками для отримання необхідних даних
про навколишнє середовище. Використовуючи комп'ютерний зір і попередньо
завантажені польові дані, агроботи можуть розрахувати найбільш ефективні
шляхи для покриття необхідної області з урахуванням типу завдання, кількості
транспортних засобів, що знаходяться в даний момент в полі, розміру навісного
обладнання та ін. В результаті інтелектуальне обладнання може виконувати
широкий спектр завдань, таких як полив чи прополка певних ділянок поля, або
навіть автономний збір врожаю.
2. Як і агроботи, теплиці або навіть цілі господарства можуть працювати в
автономному режимі. Тобто закрита екосистема може подбати про себе, не
покладаючись на віддалений сервер для обробки збору даних і прийняття
рішень про поточні процеси, таких як полив рослин, годування великої рогатої
худоби, управління температурою, освітленням, вологістю та ін. Це має
великий потенціал для підвищення надійності процесів і скорочення відходів,
що робить сільське господарство більш стійким процесом.
3. Використовуючи сучасні обчислення, системи IoT для сільського
господарства можуть приймати обґрунтовані рішення про потенційні небезпеки
для навколишнього середовища або при стихійних лихах. А саме, віддалені
датчики можуть збирати й аналізувати дані про зміни погоди або
навколишнього середовища для прогнозування можливих стихійних лих і, в
разі наявності певних ознак небезпеки, негайно повідомляти центр загального
контролю, в результаті господарства зможуть своєчасно вживати заходів для
захисту своїх культур.
В найближчій перспективі ми можемо очікувати появи більш досконалих
варіантів використання обчислювальної техніки в сільському господарстві, а
впровадження технології IoT для нових проектів може допомогти отримати
конкурентні переваги для сільгоспвиробників.
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ГЛАВА 11. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ ЮГА РОССИИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ПІВДНЯ РОСІЇ НА ОСНОВІ
РОЗВИТКУ ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SYSTEM OF THE SOUTH OF
RUSSIA BASED ON THE DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED TRAFFIC

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-005
Введение
Транспортный комплекс является важнейшим сектором любой
современной экономики стран индустриального типа. Его прогрессивное
развитие зависит от роста базовых отраслей экономики и промышленности
каждой страны, он играет исключительно важную роль в росте экономики и
реализации социально значимых услуг по перевозке пассажиров в стране.
Особое место в работе транспортной системы страны занимают
пассажирские перевозки. Это связано с их возрастающим социальноэкономическим значением в жизни общества и созданием условий для
повышения мобильности населения.
В настоящее время около 24 % от общего пассажирооборота приходится
на железнодорожный транспорт. Этому способствует безопасный и стабильный
характер его работы, рост качества транспортных услуг, отсутствие
зависимости от метеоусловий и др.
Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2030 года [1] предусматривается обеспечить технологическую
совместимость различных видов транспорта, повышение уровня их
взаимодействия. В частности необходима реконструкция инфраструктуры
видов транспорта, что обеспечит принципиально новый уровень интенсивности
и эффективности их функционирования и будет способствовать росту объемов
пассажирских перевозок, установлению оптимального соотношения цены и
качества транспортных услуг, повышению степени удовлетворенности
населения работой пассажирского транспорта.
11.1. Современное состояние железнодорожного пассажирского
комплекса
Объемы оказываемых
услуг по перевозке пассажиров в дальнем
следовании во многом зависят от состояния национальной экономики и уровня
жизни населения. Поэтому при планировании пассажирских перевозок следует
учитывать платежеспособность населения, изменение тарифов у конкурентов,
состояние санаторно-курортной базы в регионе, туристический потенциал,
результаты мероприятий по повышению лояльности пассажиров.
Южный регион России обладает оригинальным туристическим
потенциалом, который до настоящего времени не востребован в полной мере
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из-за отсутствия должного транспортного обеспечения, в том числе,
высокоскоростного транспорта.
Ускорение транспортного развития является оптимальным средством
обеспечения социальной мобильности населения [2]. Транспортная
подвижность в дальнем железнодорожном сообщении определяется
результатом влияния различных факторов: политических, экономических,
социальных, демографических, региональных и др. [3]. Динамика подвижности
населения, определяющаяся объемом пассажирооборота, приходящегося на 1
пассажира, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика подвижности населения страны в 2012-2021 г.г.
Рост транспортной подвижности населения обусловлен увеличением
реальных доходов и деловой активности населения, а также политикой
проводимой государством по обеспечению доступности услуг транспорта
населению на воздушном, железнодорожном, автомобильном и городском
пассажирском транспорте, Однако развитие различных видов транспорта в
нашей регионе сталкивается с задачами, требующими комплексного решения.
К основным задачам совершенствования транспортного обслуживания
относятся:
- обеспечение стабильной работы транспортных систем, особенно в
пиковые периоды курортного сезона;
- разработка мер по совершенствованию оперативного управления
транспортными процессами;
- развитие скоростного и высокоскоростного движения;
- внедрение мультимодальных перевозок;
- стратегическое прогнозирование пассажиропотоков с учетом
закономерностей взаимного тяготения между транспортными районами
больших курортных зон.
В последние годы происходит снижение доли железнодорожного
транспорта на рынке пассажирских перевозок (рис 2).
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Рис. 2. Распределение пассажирооборота в дальнем следовании
Снижение доли железнодорожного транспорта на рынке транспортных
перевозок вызвано, в первую очередь, с оттоком пассажиров на авиационный
транспорт. Ежегодные темпы прироста пассажиропотока на железнодорожном
транспорте значительно отстают от авиаперевозок. Особую обеспокоенность
вызывает обострение конкуренции в борьбе за высокодоходных пассажиров,
наиболее привлекательных с экономической точки зрения, – пассажиров
вагонов купе и СВ. После проведения маркетинговых исследований оказалось,
что до 30% пассажиров могут переключиться на авиатранспорт, как только это
позволит им материальное положение. Данная тенденция доказывает,
насколько актуальным становится проведение глубоких и всесторонних
исследований, использующих методы математического моделирования на
новых оптимизационных критериях, позволяющих выявить потенциал
железнодорожного вида транспорта для каждого из регионов страны [4].
Несомненно, все сказанное относится к южному региону России.
В настоящее время требуется обеспечить принципиально новый уровень
эффективности функционирования пассажирского комплекса. Это должно
сопровождаться ростом объемов пассажирских перевозок, обеспечением
оптимального соотношения цены и качества оказываемых услуг. [5] Ключевым
фактором повышения конкурентоспособности железнодорожных пассажирских
перевозок в сравнении с другими видами транспорта, является существенное
снижение времени нахождения пассажира в пути следования, за счет
увеличения скорости перевозки [6]. По результатам проведенных
социологических опросов доля пассажиров, заинтересованных в сокращении
времени поездки, постоянно растет. Если в 2009 году приоритетную роль
данному критерию отдавали 28% респондентов, то на сегодняшний день их
доля увеличилась до 57%. За последние годы спрос на поезда с минимальным
временем нахождения в пути следования увеличивается существенными
темпами. В связи с этим, развитие высокоскоростного движения позволит
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усилить мотивационные и экономические факторы, влияющие на выбор
пассажирами железнодорожных перевозок из множества видов транспорта.
11.2. Высокоскоростная магистраль – основа мультимодальной
системы южного региона России
Развитие транспортной системы южного региона возможно как по
традиционному, так и по инновационному сценарию (рис. 3).

Рис. 3. Варианты развития транспортной системы южного региона
При этом необходимо отметить, что работа отдельного вида транспорта
часто направлена только на борьбу с конкурентами, результатом является
неудовлетворенность потребителей качеством транспортного обслуживания. В
итоге возникают дополнительные неудобства (например, длительное ожидание
в пунктах пересадки с одного вида транспорта на другой), финансовые затраты,
психологическая усталость пассажиров. Поэтому именно инновационный
вариант развития транспортной инфраструктуры позволит повысить качество
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транспортного обслуживания населения путем организации взаимодействия
различных видов транспорта в качестве равноправных партнеров.
Из
современных
видов
пассажирского
транспорта
именно
высокоскоростной железнодорожный транспорт сочетает в себе высокий
технико-технологический уровень, экономическую целесообразность и
относительную экологическую чистоту. Предлагаемая высокоскоростная
магистраль Анапа-Адлер может стать оптимальным транспортнологистическим проектом, который позволит переключить на себя основную
часть пассажирских перевозок, направленных вдоль Черноморского побережья
Кавказа [7]. Такое переключение является актуальным по многим причинам.
Во-первых, существующая транспортная инфраструктура не справляется с
постоянно растущими пассажиропотоками и грузопотоками, и эта ситуация
будет усугубляться [8, 9]. В то же время для перевозки пассажиров на
достаточно большие расстояния вдоль побережья высокоскоростной
железнодорожный транспорт имеет все преимущества по сравнению с другими
видами транспорта. Это касается скорости движения, энергопотребления,
безопасности, комфорта (которые для железнодорожного транспорта могут
варьироваться в очень широких пределах), а также экологичности. Последнее
обстоятельство особенно актуально для рассматриваемой курортнорекреационной
зоны.
В
предлагаемом
мультимодальном
проекте
организованные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в своей
массе будут естественным и рациональным образом переключены на
радиальные направления относительно узлов магистрали. Таким образом,
пассажир, попавший в «зону влияния» высокоскоростной магистрали АнапаАдлер, получает доступ к широкому и одновременно оптимизированному в
логистическом и экономическом плане спектру транспортно-туристических
услуг во всем рассматриваемом регионе.
Отличительными
особенностями
мультимодальных
пассажирских
перевозок являются [10]:
– осуществление перевозки «от двери до двери» с использованием
принципов логистики;
– минимальное время нахождения пассажиров в пунктах посадки, высадки
и пересадки;
– обеспечение рентабельности перевозок участвующих видов транспорта.
Доставка пассажиров по маршруту следования от двери до двери
несколькими видами транспорта должна осуществляться по единому
технологическому (согласованному) графику [11].
Благодаря своему скоростному статусу и технической новизне, магистраль
является привлекательной для потребителей транспортных и туристических
услуг и не нуждается в специальной рекламе. Время в пути будет
минимальным, а условия поездки предполагают наличие пассажирских вагонов
различных классов.
В результате, мультимодальный проект, скоординированный на базе
магистрали с хабами, расположенными в районе Адлера, Туапсе, Геленджика,
Новороссийска, Анапы, поднимет на новый качественный уровень
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привлекательность указанного региона для российских и иностранных туристов
и инвесторов.
11.3. Вариационная методика решения оптимизационной задачи
трассирования высокоскоростной пассажирской магистрали в
среде компьютерной математики
На основе экспертных оценок общих организационных, географических,
геоморфологических, транспортно-логистических, технико-технологических,
социально-экономических условий в рассматриваемо регионе, а также его
рекреационных, курортно-оздоровительных и туристических ресурсов
производятся аналитические расчеты для нахождения оптимального варианта
расположения магистрали.
Известно, что для железнодорожных магистралей радиус кривизны пути
представляет собой важнейший показатель, которым определяются
допускаемые скорости движения поездов [12]. При выборе местоположения
хабов и маршрута прохождения магистрали наряду с общими
организационными условиями, в первую очередь, возникают условия,
связанные с рельефом местности. С точки зрения минимальности
материальных затрат на изыскательские и строительные работы естественно
выбирать варианты, при которых маршруты проходят по возможно более
равнинной местности.
Указанный подход укладывается в рамки классических задач
вариационного исчисления, однако при реализации соответствующих
вычислительных процедур предполагает активное использование систем
компьютерной математики.
Рассматривается форма оптимизационной задачи, в которой целевой
функцией является переменная величина радиуса кривизны R ( M ) ( M ∈ Γ )
геометрической модели Γ магистрали в плане. Именно, рассматривается
задача вида:
(1)
min R ( M ) − > max
M ∈Γ

При условии, что на множество допустимых кривых Γ накладываются
ограничения: общие организационные, геоморфологические, техникотехнологические, социально-экономические и др.
С аналитической точки зрения мы рассматриваем ситуацию, когда
геометрическая модель X магистрали в плане является линией, задаваемой
явным уравнением y = y ( x ) ( x ∈ [ a,b ] ). В этом случае задача (1) принимает
вид:

min

x ∈[ a ,b ]
y = y( x )
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Геометрическими моделями Γ
магистралей являются графики
интерполяционных многочленов Лагранжа или Ньютона, выбор узлов
интерполирования которых производится в соответствии экспертными
оценками, в которых учитываются указанные выше ограничения.
На рис. 4 приведено графическое изображение маршрута пролегания
магистрали между Новороссийским и Геленджикским хабами, с учетом
топографической и градостроительной составляющих, найденное системой
компьютерной математики Maxima (Free Ware) в процессе использования
указанных выше интерполяционных методов при решении поставленной
оптимизационной задачи.
Оптимальный вариант расположения магистрали между Новороссийским
и Геленджикским хабами, найденный с помощью системы компьютерной
математики, учитывает, по возможности, социально-экономические,
культурные,
рекреационные
и
туристические
аспекты
проекта
высокоскоростной магистрали Адлер-Анапа. Отметим, что рассматриваемый
регион
весьма
характерен
с
организационной,
логистической,
геоморфологической и других точек зрения, упомянутых выше.

Рис. 3. Графическое изображение маршрута пролегания магистрали
между Новороссийским и Геленджикским хабами
Приведем численные и аналитические результаты, содержащиеся в строке
вывода программы:
R := 3.561993071
0.00021528194x 4 + 0.676911029x + 15.00000000− 0.183678255x 2 + 0.006568328x 3
− 0.000016617794x 5 + 0.2393483710−6 x 6
l := 30.26816962

Минимальное значение радиуса кривизны магистрали для ее оптимального
расположения, найденное системой компьютерной математики, оказалось
равным R = 3562 (м). Таким образом, соответствующая максимальная скорость
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пассажирского поезда в этом районе может составлять v = 248 (км/ч). Поэтому
на всем указанном участке магистрали не будет никаких ограничений по
скорости движения поездов.
Выводы
Эффективная организация перевозок в курортных зонах Черноморского
побережья может быть обеспечена только при условии комплексного
использования всех видов транспорта и создания единой транспортной
системы. Перед транспортной системой ставится задача обеспечения
ежедневного перемещения значительного количества пассажиров, особенно в
летние «пиковые» периоды. Транспортной инфраструктуре необходимо
обеспечить устойчивые транспортные связи между основными фокусами
тяготения, расположенными на территории агломерации – крупными жилыми
образованиями, туристическими районами, объектами досуга и культуры и
многими другими элементами планировочной структуры. При этом
транспортная система должна полностью удовлетворять требования различных
сегментов пассажиропотока. Прямым следствием оптимизации пассажирских
перевозок будет привлечение пассажиров на железнодорожный транспорт,
существенное снижение уровня загрязнения окружающей среды выхлопными
газами рейсовых автобусов и легковых автомобилей, которые в настоящее
время часами простаивают в многокилометровых заторах.
Реализация предложенных мероприятий позволит получить следующие
результаты:
- сформировать единое транспортное пространство на территории южного
региона, обеспечить развитие и модернизацию транспортной системы;
- стимулировать оптимизацию маршрутной сети и обновление
транспортных технологий перевозчика;
- повысить инвестиционную привлекательность межрегиональных
пассажирских перевозок и финансовую устойчивость перевозчиков;
- реализовать в полной мере туристический потенциал региона.
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ГЛАВА 12. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
THE FORMATION OF AN ECO-ORIENTED STRATEGY FOR
THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-024
Вступ.
Сучасний будівельний техногенез значно впливає на всі складові біосфери:
атмосферу, гідросферу, літосферу та біологічну спільноту. Цей вплив має свої
наслідки при процесах, які відбуваються у природних комплексах та
екосистемах і потребує прийняття невідкладних заходів підтримання
екологічної рівноваги з тим, щоб не допустити деградації природних систем та
виникнення еколого-економічних збитків [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].
Будівельна галузь є однією з основних галузей України, від рівня розвитку
якої залежать інші галузі, але її діяльність пов’язана з забрудненням довкілля та
надмірним використанням природних ресурсів.
Проблема оцінки еколого-економічного впливу будівельної галузі в
контексті невизначеності зовнішнього середовища актуальна в ринкових
умовах та є одним з пріоритетів наукових досліджень, особливо з урахуванням
сучасних тенденцій налагодження та розширення взаємодії підприємств із
суб’єктами господарювання з метою забезпечення реалізації власних
стратегічних інтересів. Діючі державні програми та стратегії щодо регулювання
будівельного комплексу України потребують термінового вдосконалення та
перегляду в контексті сталого розвитку. Відтак є потреба розробляти напрями
оптимізації негативного впливу будівництва на навколишнє середовище з
метою попередження екологічного конфлікту та екологічної кризи в
суспільстві, що можуть мати катастрофічні наслідки.
Формування еколого-орієнтованої стратегії розвитку підприємств
будівельної галузі, фінансово-економічних проблем екологізації підприємств
будівельного комплексу та вирішення завдань раціонального використання
природних ресурсів є важливими і актуальними науковими задачами
сьогодення.
12.1. Аналіз стану розвитку будівельної галузі.
В Україні будівельна галузь – провідна галузь народного господарства, де
вирішуються життєво важливі завдання структурної перебудови матеріальної
бази всього виробничого потенціалу країни і розвитку невиробничої сфери. Від
ефективності функціонування будівельної галузі багато в чому залежать як
темпи
виходу
країни
із
фінансово-економічних
криз,
так
і
конкурентоспроможність економіки [1]. До того ж, на сьогоднішній день
ефективність функціонування будівельної галузі є індикатором якості
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міжнародних інтеграційних зусиль України. Зауважимо, що в структурі
будівництва зростання обсягів житлового будівництва свідчить про
покращення мікро- і макропоказників, а підвищення розмірів інвестицій в
основний капітал – про здатність промислових підприємств у найкоротший
термін задовольняти попит і бути готовими поглинути іноземні інвестиції для
формування нового циклу економічного розвитку, інтеграції національної
економіки до світової системи господарювання [2]. Враховуючи те, що
будівельна галузь, як одна з базових галузей соціально орієнтованої ринкової
економіки, здатна забезпечити вирішення стратегічних та економічних завдань,
потребує державного регулювання та нагляду. Відповідно, початок 90-х років
ХХ ст. ознаменувався створенням системи національної нормативної бази. «В
основу цієї системи було покладено розвиток діючої тоді однієї з найкращих
радянської нормативної бази з врахуванням особливостей та умов будівництва
в Україні. У 1992 році була затверджена «концепція створення державної
системи будівельних норм, правил і стандартів України» [3].
Таким чином, на основі узагальнення досвіду проектування та
будівництва, розпочалася розробка державних будівельних норм, які, у свою
чергу, дозволили забезпечити дотримання вимог надійності та безпеки
будівельних об’єктів та регламентувати проведення перевірок результатів
будівництва. Варто зазначити, що інституалізація базових організацій у сфері
будівництва триває й досі. І станом на 2018 рік в Україні діє близько 1300
нормативних документів, які регламентують діяльність промисловості
будівельних матеріалів, архітектури й містобудування, проектних і науководослідних організацій [3]. Лише упродовж останніх років були прийняті
законодавчі акти, які суттєво змінили систему стандартизації, оцінки
відповідності, акредитації та технічне регулювання будівельних робіт. Надалі
формування нормативного забезпечення будівництва повинно відбуватися на
таких засадах, як: забезпечення інноваційної моделі розвитку будівельної
галузі; забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель і споруд;
забезпечення належної ідентифікації та відповідності об’єктів будівництва та
будівельних матеріалів [5]. Такі засади господарювання забезпечать
добросовісну конкуренцію на ринку будівельних виробів та робіт, а також
створюють передумови раціонального використання усіх видів ресурсів.
Очевидно, що розвиток будівництва та удосконалення виробництва
будівельних матеріалів, окрім законодавчо-нормативної бази, також
визначається багатоукладністю економіки, раціональністю використання
сировинних ресурсів, повнотою залучення у виробництво інноваційних
продуктів. Будь-які значні коливання в будівельній галузі відразу викликають
зміну в господарській діяльності господарчих суб’єктів, що тісно пов’язані з
будівництвом. Варто зазначити, що всі економічні, правові та суспільні
відносини між основними суб’єктами будівельної галузі носять індивідуальну
контрактну форму. Таким чином, будівельна галузь як одна з найбільш
капіталоємних виробничих систем впливає на визначення темпів, масштабів і
розміщення виробництва, відповідно, при розміщенні капітального будівництва
враховується наявність будівельної організації. І навпаки, нерозвиненість
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будівельної бази стримує промислове будівництво, створення великих
комбінатів, галузевих і територіально-виробничих комплексів, фондоємної
важкої промисловості, які потребують великих обсягів робіт із капітального
будівництва. Продовж 2015-2018 років будівельна галузь України має різні
темпи розвитку (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка будівельної продукції у 2015-2017 рр.
Варто зазначити, що через недостатність інвестиційних ресурсів та низьку
купівельну спроможність населення, темпи будівництва в Україні мають
недостатню динаміку.
Незважаючи на економічну нестабільність в Україні, будівельний ринок
продовжує нарощувати свої обороти (таблиця 1).
Таблиця 1
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) за
видами (млн. грн)
Роки

Будівництво,
всього

Будівлі

У тому числі
житлові
нежитлові

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

42918,1
61671,7
62937,2
58586,2
51108,7
57515,0
73726,9
105682,8
141213,1

19659,1
26745,4
28104,8
28257,3
24856,5
28907,5
38106,4
52809,6
66791,6

6876,5
8137,1
8523,0
9953,1
11292,4
13908,8
18012,8
23730,0
29344,8

12782,6
18608,3
19581,8
18304,2
13564,1
14998,7
20093,6
29079,6
37446,8

Інженерні споруди

23259,0
34926,3
34832,4
30328,9
26252,2
28607,5
35620,5
52873,2
74421,5

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя,
за 2014-2018 рр. - також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

1

При цьому будівельній галузі притаманна низка проблем, які необхідно
вирішувати [3]. Найбільш проблемною та вагомою в будівельний галузі
сьогодні є її фінансова складова. Низька платоспроможність покупців,
відсутність стабільних доходів, зменшення купівельної спроможності, закриття
банків, знецінення національної валюти негативно впливають на попит,
фінансування, відповідно, на виробництво в досліджуваній галузі. В умовах
дефіциту грошових потоків підписання довгострокових договорів не є
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можливим, що також має негативний вплив. Щодо перспективи розвитку
будівельної галузі, то нині остання є сферою, на яку покладено стратегічно
важливі цілі розвитку України, а саме – забезпечення населення новими
робочими місцями, житлом, збільшення надходження до бюджетів різних
рівнів, і, як наслідок, – зростання рівня та якості життя населення.
Деструктивними факторами діяльності будівельних підприємств є: 1.
Техніко-економічні (слабкість матеріальної та науково-технічної бази,
домінування традиційного виробництва, застаріла техніка та технологія,
орієнтація на короткострокові цілі, недостатність коштів для ризик- проектів).2.
Організаційно-управлінські (висока централізація та консервативність
організаційної структури, відсутність інноваційної стратегії, повільне
розроблення та впровадження інновацій). 3. Інформаційно-комунікативні
(недостатня інформація про інновації, відсутність захисту власності на
інформаційні ресурси, замкненість і обмеженість міжгалузевих зв’язків). 4.
Соціально-психологічні (стереотипи поведінки, страх, опір усьому новому,
збільшення невизначеності). 5. Правові (антимонопольне, податкове, патентноліцензійне та кредитне обмеження) [3].
Парадоксальність сучасного розвитку полягає в тому, що будівельна галузь
з одного боку сприяє економічному розвитку та підвищенню рівня і якості
життя населення, а з іншого – негативно впливає на навколишнє середовище,
знижуючи цю якість життя. Треба відмітити, що діяльність будівельних
підприємств пов’язана з використанням природних ресурсів, впливом на
природні об’єкти, і тим самим зумовлює порушення рівноваги в природному
середовищі. Відтак є всі підстави говорити про будівельну галузь як джерело
утворення екологічних загроз. Нині людство зіткнулося з цілою низкою
кризових явищ, передумовою виникнення яких є насамперед конфліктна
природа взаємовідносин між людьми в їх соціально-політичних, економічних,
екологічних та інших аспектах. Серед усіх суспільних конфліктів, як на
глобальному, так і на регіональному та локальному рівнях, екологічні
конфлікти є чи не найбільш загрозливими, оскільки відображають
взаємовідносин між суб’єктами економічної діяльності (у тому числі під час
виконання будівельно-монтажних робіт), у якому кожна зі сторін намагається
зайняти позицію, несумісну чи протилежну стосовно еколого-економічних
інтересів протилежної сторони. Окрім того, при будівництві можуть мати місце
природно-ресурсні конфлікти, тобто екологічні конфлікти, об’єктом яких є
природні ресурси, які можуть виступати в ролі як причини, так і наслідку цих
конфліктів. Екстремальна ситуація в довкіллі антропогенного чи природного
характеру, вплив якої на реципієнтів призводить до якісних чи кількісних змін
у системах їх життєзабезпечення, є своєрідним екологічним стресом.
Стратегічними завданнями будівельних підприємств, органів влади та
суспільства є прогнозування, попередження та усунення подій, які можуть
стати передумовами екологічних стресів та екологічних конфліктів. Надалі
найбільш ефективним методом запобігання екологічним катастрофам можуть
стати методи спостереження за станом довкілля. Як альтернативна традиційним
методам спостереження за станом довкілля в умовах збільшення
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антропогенного тиску на біосферу продовжує розвивається концепція
моніторингу.
12.2. Механізм фінансування будівельних підприємств та фінансового
забезпечення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього
середовища
Оскільки прийняття управлінських рішень досить часто зумовлено
невизначеністю та суб’єктивністю, що пов’язано з недостатністю інформації,
неможливістю кількісного виразу ступеня впливу більшості факторів на
результати рішення, питання пошуку джерел фінансування й вибору
фінансових інструментів і полягають у розв’язанні дилеми: безкоштовність і
безстроковість фінансових ресурсів в обмін на часткову відмову від участі в
управлінні. Програма розв'язання екологічних проблем будівельної індустрії
має передбачати: проведення поглибленого екологічного аудиту на всіх
будівельних майданчиках; розроблення екологоорієнтованих критеріїв
структурної перебудови будівельного комплексу України, яка б ґрунтувалася на
результатах аудиту; розроблення програми першочергових заходів у
будівельній індустрії з метою зменшення забруднення повітря та поліпшення
якості довкілля в цілому; удосконалення нормативно-методичного
забезпечення процесів забруднення навколишнього природного середовища в
будівельній галузі; розроблення та впровадження механізму узгодження рівня
допустимих викидів із темпами модернізації технологій і структурної
перебудови будівельної галузі; реалізацію комплексу програм з переробки та
утилізації твердих відходів. Враховуючи вищезазначене, нами було розроблено
модель механізму фінансування будівельних підприємств та фінансового
забезпечення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього середовища (рис.
2.) [2].
Даний алгоритм формування еколого-орієнтованої стратегії розвитку
підприємств будівельної галузі на основі зниження величини екологічного
податку за рахунок техніко-технологічної оптимізації найбільш збиткоємних
видів будівельно-монтажних робіт доводить, що цілком обґрунтованим є
науковий підхід, що аналіз потенційного впливу будівництва на навколишнє
середовище повинен бути комплексним і передбачати дослідження очікуваних
результатів та витрат, пов’язаних із попередженням негативного впливу.
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Аналіз джерел фінансового забезпечення діяльності
Визначення проблем забруднення навколишнього середовища та потреб у
фінансових ресурсах з метою покриття еколого-економічних збитків
Внутрішні джерела
(нерозподілений
прибуток,
амортизаційні
відрахування тощо)

Зовнішні джерела
Бюджетне
фінансування

Банківські
кредити

Кошти
інвесторів

Страхування

Випуск
акцій

Лізинг

Аналіз механізмів фінансового забезпечення природоохоронної діяльності
Виявлення інтересів контактної аудиторії
Розробка стратегії залучення фінансових ресурсів
Формування організаційного та інформаційного забезпечення
залучення фінансових ресурсів
Оцінка механізмів фінансового забезпечення природоохоронної
діяльності
Фінансових ресурсів достатньо для
здійснення заходів з попередження
негативного впливу на навколишнє
середовище та покриття збитків

Фінансових ресурсів не достатньо для
здійснення заходів з попередження
негативного впливу на науко вишнє
середовище та покриття збитків

Рис. 2. Фінансово-економічний механізм екологізації процесів будівництва

Прогнозування обсягів будівельного
виробництва на перспективу
Визначення екологічного навантаження
Оцінка еколого-економічного збитку в
майбутньому
Визначення необхідних інвестицій для
реалізації екологічних програм
Проведення техніко-технологічної оптимізації
найбільш збиткоємних видів будівельномонтажних робіт
Розробка альтернативних варіантів екологоорієнтованої стратегії та їх рейтингова оцінка

Рис. 3. Алгоритм формування еколого-орієнтованої стратегії розвитку
підприємств будівельної галузі
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12.3. Основні заходи реалізації стратегічних завдань екологізації у
будівництві
Негативний вплив та його наслідки по-різному впливають на місцевому,
регіональному та національному рівнях: наприклад, вигода для одного
населеного пункту або області може завдати збитків для іншого; тоді як
понесені збитки на локальному рівні можуть вирішити соціальні проблеми
забезпечення житлом.
Як зазначають провідні експерти, у процесі оцінки впливу будівництва на
людей та навколишнє середовище «слід обов’язково враховувати фактор часу,
використовуючи при цьому метод дисконтування вигод і витрат, оскільки одне
рішення може призвести до отримання швидкої вигоди сьогодні у процесі
будівництва житла, проте створити значні витрати в майбутньому, пов’язані із
забрудненням та руйнуванням навколишнього середовища, погіршенням
здоров’я населення. Або ж навпаки, не приносячи ніякої вигоди сьогодні,
забезпечити значну вигоду в майбутньому» [2], [6], [7].
Для оцінки придатності рішень, які приймаються в будівництві, необхідно
дотримуватися таких результатів, за якими сукупні витрати на реалізацію
проекту будівництва будуть менші сукупної вигоди. В інших випадках
реалізацію проекту будівництва житла слід скасувати [3].
Зауважимо, що серед організаційних заходів, спрямованих на
попередження прямого екологічного збитку, належать: якісне виконання
проекту організації будівництва; вибір режимів роботи будівельного
устаткування; використання екологічно чистих матеріалів та сировини.
Враховуючи потреби населення та шкідливий вплив будівництва житла на
людей та навколишнє середовище, зазначимо, що для запобігання забрудненню
навколишнього середовища в процесі виконання будівельно-монтажних робіт з
метою будівництва житла під час прогнозування небезпеки варто
використовувати інновації, сучасні технологій будівництва, а також зарубіжний
досвід. Вони потребують особливої уваги та системного розв’язання. Такими
факторами є: макроекономічна політика, яка примушує суб’єктів
господарювання до екстенсивного використовування природних ресурсів;
інвестиційна політика, орієнтована на розвиток ресурсомістких секторів
економіки; нераціональна секторальна політика (паливно-енергетичний
комплекс, сільське господарство, лісове господарство та інше); постійні зміни в
законодавстві; відсутність прав власності на природні ресурси; відсутність
екологічно-збалансованої довгострокової стратегії розвитку національної
економіки; інфляція, економічна криза й нестабільність економіки заважають
здійсненню довготривалих проектів, у тому числі будівельних екологічних
проектів; природно-ресурсні особливості експорту; існування стимулів до
отримання значних і швидких прибутків від продажу природних ресурсів.
Усі ці проблемні питання негативно впливають на розвиток будівельної
галузі. Для розв’язання цих завдань необхідно: провести екологічний аудит
кризових територій України, що включає визначення контрольних рівнів
забруднення територій на найближчі 1-3 роки; першочергове проведення
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екоаудиту у високо урбанізованих районах і містах; розробити містобудівні
заходи, спрямовані на виведення територій з екологічно кризового стану,
зокрема: провести екоаудит структури землекористування в напрямі
збільшення територій національних природних парків, зон рекреації; визначити
комплекс містобудівних заходів для досягнення контрольних рівнів стану
довкілля; ужити заходів щодо ресурсозбереження, зокрема: обмежити
використання природних корисних копалин, потреба в яких може бути
задоволена через використання вторинних та поновлюваних ресурсів;
розробити і впровадити програми створення та виробництва нових
ресурсозберігаючих будівельних матеріалів і конструкцій; ужити заходів щодо
запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин у навколишнє
середовище, зокрема: розробити комплексні програми впровадження
безвідходних та екологічно безпечних технологій; впровадити екологічно
безпечну та низькоенергоємну будівельну техніку та механізований інструмент;
розробити і втілити архітектурно-планувальні заходи щодо переорієнтування
інфраструктури територій у напрямку екологічної безпеки: вирішити питання
першочерговості в прийнятті рішень в екологічній та економічній сферах
діяльності; розробити заходи щодо запобігання аварійних ситуацій у
будівництві та усунення їх наслідків. Практично діяльність по будівництву
об’єктів зумовила дві сторони впливу будівельного виробництва на навколишнє
середовище: трансформація земельно-водного простору, а також зміна
середовища в зоні проведення робіт; вплив на середовище за межами
майданчика. Не дивлячись на те, що в масштабах інвестиційного циклу
забруднення при будівництві об'єкту розглядається як короткочасне й
епізодичне, неврахування його веде до дуже небезпечних наслідків. Ступінь і
тривалість його дії різні й залежать від багатьох факторів та різних екологічних
ситуацій на будівельних майданчиках [4].
Тому основними заходами реалізації стратегічних завдань у будівництві є:
забезпечення дотримання національних і міжнародних екологічних стандартів і
нормативів з охорони навколишнього природного середовища та використання
природних ресурсів; зменшення утворення шкідливих речовин у процесі
будівельної діяльності за рахунок впровадження прогресивних технологій
будівництва та реалізації заходів запобіжного характеру; забезпечення
нарощування обсягів будівництва без підвищення техногенного тиску на
довкілля за рахунок використання екологічних та ресурсозберігаючих
технологій; дотримання норм і нормативів з охорони навколишнього
середовища при проектуванні, будівництві та реконструкції капітальних
об'єктів; зменшення й усунення небезпечних наслідків заподіяного негативного
впливу на навколишнє середовище. Для активізації розвитку будівельної галузі
нами розроблений еколого-орієнтований підхід, який ґрунтується на
оптимізації заходів із підвищення рівня екологічності будівельних робот за
рахунок використання інноваційних технологій у будівництві, спрямованих на
збереження довкілля та окремих видів природних ресурсів. Результатами цих
дій є отримання економічних, соціальних і екологічних ефектів, екологоекономічна ефективність підприємств будівельного сектору економіки.
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Оскільки функціонування будь-якого сучасного будівельного комплексу
пов’язане з ризиком негативного впливу на людей та навколишнє середовище,
який може виступати мірою екологічної небезпеки, для прогнозування
екологічної небезпеки виникає необхідність у визначенні основних джерел
забруднення; аналізі статистичних даних аварійності; визначення виду
можливої аварійної ситуації на кожній ланці об’єкту будівництва.
Сьогодні з метою запобігання або зменшення еколого-економічних збитків
необхідне стратегічне управління еколого-економічними ризиками взаємодії
людини й навколишнього середовища і як результат –
досягнення
максимального зниження еколого-економічного регулювання.
Рішення проблем управління ризиками для здоров’я населення й довкілля
від техногенних дій включають наступні завдання: 1)
економічна оцінка
збитку від антропогенного впливу на здоров’я людини й природне середовище;
2)
розробка
організаційно-економічних
механізмів
управління
техногенним впливом на здоров’я людини і природне середовище; 3)
оптимізація прийнятного рівня дій і вибір ефективної стратегії зниження
ризиків для здоров’я населення і навколишнього середовища. Таким чином,
сталий розвиток будівельної галузі має пряму залежність від можливості
реалізації заходів щодо охорони довкілля. Економічна ефективність
використання природних ресурсів формується під впливом мінімізації
екологічних ризиків, які здійснюють безпосередній вплив на екосистеми.
Організаційно-економічний механізм зниження еколого-економічного ризику
для навколишнього середовища й здоров'я людей має передбачати:
впровадження наукових розробок, які дозволяють збільшувати обсяги
будівництва не за рахунок збільшення кількості використовуваних ресурсів, а
за рахунок їх інтенсивного використання; запровадження стратегічного
управління будівельними підприємствами; розробку системи соціального
партнерства; врахування еколого-економічних інтересів усіх зацікавлених
сторін. До основних функцій еколого-економічних інтересів відносять:
відтворення системи еколого-економічних відносин; відтворення відносин
власності на засоби виробництва та природні ресурси; відтворення людини як
суб’єкта продуктивних сил та її життєдіяльності на розширеній основі;
мотивація та стимулювання господарської активності економічних суб’єктів,
зорієнтованої на раціональне природокористування;
формування таких
економічних умов природокористування, що забезпечують розвиток
суспільного виробництва зі збереженням життєво придатних властивостей
природного середовища. Не менш важливе значення в зниженні шкідливого
впливу будівельної галузі на НС має забезпечення економічної зацікавленості в
поліпшенні екологічних показників підприємствами досліджуваної галузі [3]. І
навпаки, технологія виконання будівельних робіт, відсутність теоретично
обґрунтованих цін і норм штрафів за забруднювання природних ресурсів у
процесі здійснення будівельних робіт, відсутність механізму впливу держави на
впровадження природоохоронних заходів ведуть до недотримання
підприємствами будівельної промисловості нормативних вимог щодо захисту
довкілля.
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Висновки.
Аналізуючи всю сукупність проблем у будівельній галузі, можемо зробити
висновки, що базовими недоліками України на сучасному етапі є складні
фактори, які чинять комплексний, тотальний вплив на всі галузі економіки,
діють у різних сферах та рівнях господарювання. Розробка екологоорієнтованої стратегії розвитку підприємств будівельної галузі передбачає:
прогнозування темпів зростання обсягів будівельного виробництва на
перспективу, визначення екологічного навантаження з урахуванням
природоохоронних заходів, оцінку величини еколого-економічного збитку в
майбутньому, обґрунтування необхідних інвестицій для реалізації екологічних
програм, проведення техніко-технологічної оптимізації найбільш збиткоємних
видів будівельно-монтажних робіт, розробку альтернативних варіантів екологоорієнтованої стратегії та їх рейтингову оцінку. Огляд, критерій довгострокової
узгодженості еколого-економічних інтересів має стати вихідною теоретичною
передумовою
розроблення
та
реалізації
політики
управління
природокористуванням. Таким чином, використання сучасних технологій у
будівельній галузі є тим вагомим чинником, який здатен забезпечити розвиток
самої галузі та всієї національної економіки.
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ГЛАВА 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА
ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
ECONOMIC TOOLS FOR ENVIRONMENTAL CONTROL OVER THE ACTIVITY OF THE
CONSTRUCTION INDUSTRY

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-025
Вступ.
Екологічна й будівельна безпека є однією з актуальних проблем
сьогодення [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16],
[17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]. При новому будівництві, реконструкції
старої забудови, інтенсивному освоєнні підземного простору техногенне
навантаження на довкілля збільшується у багато разів, відповідно докорінно
змінюються природні умови. Порушується природний режим ґрунтових вод
(рівневий, температурний і гідрогеохімічний), що часто приводить до
виникнення або активізації негативних інженерно-геологічних процесів та
виникненню надзвичайних ситуацій. Економічний збиток від прояву
небезпечних процесів в сфері екологізації будівництва величезний. Такі
обставини є результатом тривалого ігнорування взаємозалежних питань
екологічного обґрунтування будівельної діяльності у сучасних умовах.
13.1. Екологічний менеджмент.
Пошук нових шляхів розв'язання проблем екологічного характеру змусив
звернутися до розробки систем екологічного менеджменту.
Екологічний менеджмент - система управління довкіллям (система
екологічного менеджменту) - частина загальної системи управління, що
включає організаційну структуру, діяльність із планування, обов'язки,
відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для розробки,
здійснення й аналізу екологічної політики.
Завдання екологічного менеджменту: налагодження екологічно безпечних
виробничих процесів (таких, що передбачають відсутність забруднювальних
речовин, ефективність ресурсоспоживання, низькі показники енергоємності
тощо); забезпечення екологічного сумісництва всіх підрозділів підприємства;
досягнення оптимальних еколого-економічних співвідношень (мінімальна
собівартість чи максимальний обсяг випуску продукції за найменших збитків
для навколишнього середовища); попередження негативної антропогенної дії
на природу в процесі виробництва, споживання чи утилізації продукції, яка
виготовляється; перетворення екологічних обмежень на нові можливості
зростання виробничої діяльності (утилізація відходів, упровадження
маловідходних технологій тощо); оновлення продукції відповідно до соціальної
відповідальності перед споживачами та створення привабливого іміджу;
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створення "зеленого" іміджу в очах громадськості (вибір постачальників з
урахуванням
їхнього
ставлення
до
навколишнього
середовища,
передбачуваність щодо ресурсів, які постачаються та ін.); стимулювання
природоохоронних ініціатив, що вивільняють додаткові фінансові засоби
внаслідок зниження витрат (за рахунок зменшення обсягів споживання енергії,
природних ресурсів, ліквідації відходів) та зростання доходів (за рахунок
продажу поліпшених чи дорожчих "зелених" товарів та створення принципово
нової продукції) [18], [19], [20], [21], [22], [23].
Основу методів екологічного менеджменту становлять: екологічний
баланс, екологічний моніторинг, екологічний облік та екологічний аудит.
13.2. Екологічний моніторинг будівельної галузі
Об’єктом екологічного моніторингу під час здійснення будівельних робіт
можуть стати складні екосистеми, які знаходяться під дією факторів
навантаження будівельним комплексом України [8].
Екологічний моніторинг у сфері будівництва повинен вирішувати ряд
складних комплексних задач: аналізувати, оцінювати та прогнозувати
екологічні загрози й ризики, що породжуються діяльністю будівельних
підприємств; прогнозувати навантаження на природні екологічні системи, які
призводять до порушення зв’язків і саморегуляції в цих системах; підтримувати
інформаційне забезпечення підготовки та прийняття управлінських рішень під
час проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт щодо охорони
довкілля, здоров’я населення.
Враховуючи це, екологічний моніторинг є складною системою, яка
включає сигнальний, цільовий, комплексний та стратегічний моніторинг
території, де здійснюються будівельні роботи та будуть проживати мешканці
збудованого житла.
Якщо сигнальний екологічний моніторинг покликаний виявити
необхідність проведення детальних спостережень екосистеми будівельного
майданчику, то метою й задачами, які вирішуються цільовим моніторингом, є
забезпечення спостереження за окремим будівельним об’єктом. Окрім того,
необхідно здійснювати комплексний моніторинг території під забудову, що
контролюється.
Окрім перерахованих традиційних видів екологічного моніторингу, у сфері
будівництва необхідно запровадити стратегічний моніторинг, задачею якого є
оцінка та прогнозування потенційних небезпек для навколишнього середовища,
здоров’я та життя населення. Тоді як найбільш оперативним є сигнальний
моніторинг.
13.3. Екологічний аудит будівництва.
Кожен із видів моніторингу повинен плануватися та мати чітко визначену
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структуру. Вбачаємо, що на сьогодні вже варто переходити від екологічного
моніторингу до екологічного аудиту будівництва.
Екологічний аудит – це документально оформлений систематичний процес
перевірки, який включає збирання та об’єктивне оцінювання доказів аудиту для
встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи
управління навколишнім середовищем та інформації з цих питань критеріям
аудиту, а також який включає передавання результатів перевірки замовникові»
[9, с. 232].
Таким чином, екоаудит – це незалежна перевірка екологічності
господарської діяльності діючого будівельного підприємства, охорони
навколишнього середовища з метою її достовірності, повноти, реальності,
відповідності природоохоронному законодавству, регламентуючим актам і
вироблення рекомендацій зі зниження фактичних і потенційних екологічних і
фінансових збитків та екологічних витрат.
Екологічний аудит здійснює контроль за формуванням екологічних витрат
за місцем їх виникнення з виявленням відхилень від нормативів, стандартів,
вимог і планових завдань, які регламентують природокористування, а також
виявлення екстенсивних та інтенсивних факторів і резервів екологічної
діяльності підрозділів підприємства. Врешті, екоаудит має на меті встановлення
достовірності, точності, повноти та об'єктивності екологічного забезпечення
природоохоронної діяльності на підприємствах і організаціях відповідно до
вимог законодавства, нормативно-технічних документів, екологічних критеріїв,
стандартів і нормативів екологічної безпеки, у результаті негативного впливу
будівництва на навколишнє середовище і здоров,я населення [9, с. 231-235].
Пропонується в систему екологічного аудиту будівництва житла включати
наступні елементи: збір інформації про об’єкт будівництва, особливості
екосистеми, де здійснюється будівництво; оцінку потенційних небезпек
навколишньому середовищу; аналіз зібраної інформації; розрахунок показників
екологічного стану навколишнього середовища та порівняння їхніх значень з
екологічно незабрудненим станом; прогнозування показників розвитку
екологічної ситуації на будівельному майданчику на основі отриманих даних;
оцінка стану навколишнього середовища після початку будівельних робіт;
підготовка акту аудиторської перевірки та прийняття відповідних рішень.
Функціонування описаної системи передбачає отримання інформації про
стан досліджуваної території з метою оцінки екологічного стану довкілля та
прийняття рішень щодо його покращення.
Для забезпечення використання екологічного аудиту під час підготовки
будівельного майданчику та в подальшому при будівництві житла нами
розроблено алгоритм екологічного аудиту (рис. 1) [9].
У першу чергу (підготовчий етап) для ефективного проведення
екологічного аудиту при будівництві житла необхідно створити базу даних [9,
с. 231]. Сюди варто включити: результати багаторічних спостережень за
показниками екологічного стану екосистем (гранично допустимі та фактичні
концентрації шкідливих речовин у повітрі, воді, ґрунті та ін.) та їх динамікою;
результати багаторічних дистанційних спостережень за показниками
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екологічного стану екосистем; математичний апарат первинної обробки даних
спостережень; методики дешифрування дистанційних матеріалів спостережень;
методики зіставлення результатів фактичних показників екологічного стану
екосистем з еталонними даними; картографічний матеріал для аналізу
отриманих даних та прогнозування екологічного стану досліджуваної території.
Далі екологічний аудит ґрунтується на оцінці отриманих даних. В
аналітичному центрі фактичні показники екологічного стану досліджуваної
території порівнюють з еталонними даними. Якщо фактичні показники
знаходяться в межах допустимих значень, то роблять висновок про задовільний
стан екосистем. Якщо ж фактичні показники перевищують допустимі значення,
то проводять додаткові спостереження для з’ясування джерела забруднення та
прийняття рішень про покращення стану довкілля.
Оскільки специфічні взаємозв’язки між будівництвом і його впливом на
природне середовище породжують певні комплексні екологічні проблеми,
обумовлені специфічними для конкретних регіонів видами небезпек, то
управління екологічною безпекою є складним процесом, що базується на
загальних принципах і значною мірою визначається територіальними
особливостями.
Обов’язковим етапом екологічного аудиту при будівництві житла є
інформування державних організацій про фактичний і прогнозований
екологічний стан природного середовища, у межах якого здійснюються
будівельно-монтажні роботи.
Зауважимо, що нами визначені основні етапи здійснення екологічного
аудиту, що допоможе знизити екологічні збитки під час будівництва. Додамо,
що для впровадження в дію такого екологічного аудиту необхідно
використовувати системи методів аналізу та прогнозування екологоекономічних збитків, а також здійснювати обґрунтування методики та
технічних засобів проведення моніторингу. При розробці критеріїв
екологічного аудиту будівництва потрібно враховувати оптимізацію
використання (знищення) природних ресурсів у виробничому процесі для
підвищення його ефективності.
Отже, класичну формулу вартості виробничого циклу можна адаптувати
до будівельної галузі, включивши в неї вартість обмежених або рідкісних
ресурсів (які можуть бути забруднені чи знищенні під час будівництва),
вартість праці, чинників виробництва, необхідних для ліквідації наслідків
погіршення середовища проживання, спричинених процесом виробництва
(будівництва), тобто екологічними витратами (формула 1).
C +V + M →C + Cu+ Cp+V +Vu+Vp+Vc+ M'
(1),
де
C – вартість засобів виробництва;
V – вартість необхідної праці;
М – вартість доданої праці;
Си – вартість забруднених або втрачених ресурсів;
Ср – вартість засобів виробництва, необхідних для надання екосистемі
стабільності;
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Алгоритм екологічного аудиту
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Рис. 1. Екологічний аудит будівництва житла
Vu– вартість необхідної праці для ліквідації наслідків забруднення;
Vр – вартість необхідної праці для запобігання забрудненню екосистем;
Vс – вартість
соціальних
витрат,
зумовлених
екологічним
неблагополуччям;
М' – вартість доданої праці з урахуванням витрат на відновлення
екологічного балансу [10, с. 280].
Адже конкурентоспроможність будівельного підприємства забезпечується
в тому числі й її ресурсною складовою, й ціною реалізації житла.
Тому найбільш важливим буде сконцентрувати увагу на дотриманні балансу
між економічною діяльністю суб’єктів господарювання будівельної галузі й
екологічним станом навколишнього природного середовища. Ми ґрунтуємося
на тому, що вплив на навколишнє природне середовище, здійснений суб’єктами
господарювання в минулому, може згодом зумовити зростання поточних
витрат як у самих суб’єктів господарювання, так і в інших, що функціонують у
тому самому навколишньому природному середовищі.
За сучасних умов дефіциту непоновлюваних ресурсів, що загострюється,
використовувані людиною земля, вода, корисні копалини дедалі частіше
одержують свою вартісну оцінку й повинні враховуватися як елемент
національного багатства [11].
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Раніше діюча економічна система з цілої низки причин не задовольняла
потреби людей і частіше приводила до перевищення виділених асигнувань,
порушення термінів будівництва, втрати фінансових активів тощо. Відтак,
невід’ємним елементом управління будівництвом та його наслідками є його
фінансування та екологічний контроль.
Висновки.
Існуюча в Україні система моніторингу довкілля не забезпечує проведення
систематичних і обґрунтованих оцінок гранично допустимих змін природних
екосистем та техногенних навантажень на них і характеру основних джерел
загроз екологічній безпеці та потребує кардинального удосконалення.
Комплексна оцінка стану екологічної безпеки в аспекті національної безпеки
держави в Україні не здійснюється. Програми заходів та контролю щодо
попередження та усунення негативного впливу будівництва на навколишнє
середовище повинні бути комплексними, а їх фінансове забезпечення
достатнім.
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ГЛАВА 14. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО CЕРЕДОВИЩА
ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ
FORMATION OF THE OBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT OF
THE CHILDREN'S LIBRARY

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-01-037
Вступ
Актуальність теми полягає у аналізі простору сучасної дитячої бібліотеки,
як мультимедійного, багатофункціонального простору, який повинен
відповідати вимогам суспільства та сьогоденним трендам. Діти повинні мати
можливість самостійно брати й вивчати будь-що — це формує важливі навички
навчання. Вміння вчитися дуже важливо у швидкозмінному світі. [1-8].
Важливим моментом в створенні відкритого і комфортного бібліотечного
простору для користувачів — це спосіб розміщення меблів, перш за все,
книжкових і виставкових стелажів, столів, стільців, банкеток, каталожних шаф і
кафедр обслуговування.
Для маленьких дітей необхідно передбачити низькі стелажі та ящики з
книгами, які можуть розміщуватися на підлозі. Діти повинні мати можливість
самостійно обрати і вивчати книги та іграшки: це формує важливі навички
навчання. Для комфортних занять також необхідні невеликі стільчики, пуфики
або напільні м'які покриття.
Завдяки легким та рухливим меблям, будь-який простір може бути легко
сконфігурований для різних видів діяльності, настрою або групової діяльності.
Найбільш важливим елементом оформлення простору бібліотеки є стелажі.
Число і вид стелажів визначають «обличчя» всієї бібліотеки. Книжкові стелажі
для вільного доступу – основний елемент бібліотечних меблів, те, що займає
багато місця і «ритмічно організовує простір».
У фондах, відкритих для користувачів, рекомендується ставити стелажі
вздовж стін, звільняючи середину кімнати навколо дитини. Це є необхідним
для планування простору (воно діє заспокійливо, бо «набуває внутрішньої
цілісності»), а також полегшує орієнтування, дає відчуття відокремленості. Діти
можуть озирнутися, оцінити своє враження і відчути себе краще, ніж серед
довгих, одноманітних рядів стелажів. Для створення такого відкритого
простору використовуються односторонні стелажі. Ними ж, наприклад, на
абонементі, можна відгородити частину простору для закритого книгосховища,
всередині якого зручніше використовувати двосторонні стелажі (в фонді,
відкритому для користувачів, вони не такі вдалі, так як вносять елемент
неспокою).
Бажано мати в бібліотеці столи різної форми: круглі, овальні, квадратні,
прямокутні. При цьому потрібно знати, де які столи найдоцільніше поставити,
щоб було зручніше користувачеві. Вважається, що круглий стіл більше
спонукає до спілкування. Його місце — в зонах рекреації. Навпаки, прямокутні
столи краще пристосовані для занять в читальному залі, оскільки надають
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кожному читачеві його власний простір. Бажано проектувати одномісні столи
для читачів, які можна досить просто групувати в різні конфігурації.
Мета роботи полягає у групуванні фонду вільного вибору літератури.
Фонди ці організовуються інакше, ніж фонди книгосховищ, де більш зручна
розстановка книг по УДК. У відкритому фонді, де читачі самі переглядають і
вибирають книги, ми повинні «підлаштуватися» під них.
14.1. Організація зони творчості для дітей
Читач не знає і не зобов'язаний знати УДК, а тому в умовах вільного
доступу тематичний принцип розстановки, наближений до запитів
користувачів, більш правомірний.
Легкість орієнтування в фондах відкритого доступу забезпечується і
системою підказок – доступних дитині символів, написів, покажчиків,
малюнків. Вони повинні бути добре помітні та гармоніювати з іншими
елементами інтер'єру.
Дуже важливо як розкладаються книги в бібліотеці, особливо в дитячій.
Сприйняття дитини відрізняється від сприйняття дорослого. Приділить
особливу увагу оформленню книжкових стендів: книги мають стояти так, щоб
дитина невеликого зросту могла дотягнутися до стелажа. Більш того, книги
розгорнути не корінцем, а своєю обкладинкою, тоді дитина може бачити
картинку і вибрати її. [1,58].
Необхідно створювати в бібліотеках рекреаційні зони для читачів із
зручними для відпочинку і читання меблями: столиками, кріслами, банкетками
і диванчиками. У цих зонах можна створити куточки інтелектуального
відпочинку, де можна розгадати кросворд, пограти в шахи, познайомитися зі
свіжими номерами журналів і газет.
Дуже важливо організувати зону для творчості дітей. Це може бути
невеличкий куточок, де досить поставити столик і кілька стільців навколо, щоб
невелика група дітей з 3-5 чоловік могла займатися творчістю, розташувавши
на столі папір, олівці, фарби, фломастери, пластилін, природні матеріали, клей,
ножиці і т. д. Для демонстрації малюнків і виробів повинно бути виділено
спеціальне місце.
Рекомендовано виділити зону для спілкування підлітків з однолітками,
місце для ігор в настільні, комп'ютерні, розвиваючі ігри. Столи в зоні
спілкування підлітків можна поставити таким чином, що відвідувачі зможуть
сидіти один навпроти одного, щоб знайомитися і спілкуватися, а на широкі
підвіконня можна накидати подушки (ця частина інтер'єру буде символізувати
зручні дивани).
Для створення сприятливої і привабливої атмосфери для дітей і підлітків в
бібліотеці можна використовувати незвичайні деталі: підлогу в зоні
спілкування підлітків перетворити в горбистий зелений луг з деревами
полицями, штучною травою і подушками у вигляді каменів, так що улюблену
книгу зручно буде читати лежачи.
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До формування бібліотечного простору відноситься також оформлення
середовища навколо бібліотеки. Це може бути внутрішній двір або сад, які
використовуються для організації додаткових місць для читання, проведення
різних заходів; майданчик для дитячих ігор, що дозволяє створити органічну
єдність; спокійне читання в стінах бібліотеки і виплеск енергії на свіжому
повітрі [2,112].
Відгукуючись на ритм сучасного життя, бібліотека змінюється і поєднує
різні формати навчальної діяльності, творчості та дозвілля.
Бібліотека повинна бути дружелюбна по відношенню до читача.
Місця обслуговування повинні розташовуватися так, щоб і читачеві було
зручно, і персоналу добре працювалося. Потрібно бачити різницю між
постійними читачами і випадковими відвідувачами.
Фонди і робочі місця слід розташовувати так, щоб досягалася максимальна
ефективність дій персоналу. Найкраще планувати бібліотеку, моделюючи
бібліотечні зони квадратами або прямокутниками навколо точок
обслуговування. В добре спланованій бібліотеці кафедра обслуговування
повинна бути вузлом, або центром, від якого радіусами розходяться фонди,
читацькі місця, спеціальне обладнання тощо.
Загальний недолік планування сучасних бібліотек — нелогічне
розташування фондів так, щоб читач без допомоги бібліотекаря міг знайти
потрібну інформацію.
Художньо-проектна діяльність направлена на розробку елементів дитячого
предметно-просторового ігрового середовища у внутрішньому просторі
громадського закладу, що «відрізняються високими споживчими властивостями
та естетичними якостями». Система принципів дизайну слугує для формування
гармонійного середовища і тимчасового перебування дітей у ньому. Атрибутом
проектування є оптимізація функціональних процесів ігрової діяльності дітей та
підвищення естетичного рівня. Особливе наукове значення надається структурі
та якостям форми, окремих виробів як його елементів [3,99].
14.2. Створення комфортного середовища у громадському просторі.
Реалізація ідеї створення комфортного середовища у громадському
просторі потребує глибокого знання основних законів і тенденцій
формотворення ігрових об’єктів для дітей, об’ємно-просторової організації,
ергономічних та композиційно-естетичних аспектів, а також розуміння
фізичних, психічних та духовних потреб суспільства. Професійне проектування
дитячого середовища полягає у створенні інтегрованого середовища, яке б
сприяло розвагам та відпочинку дітей, їх пізнанню, комунікації, соціалізації та
лікуванню, а також розкривало та доповнювало б сутність громадської
діяльності дорослих.
Ситуативний принцип у проектуванні визначає об’ємно-просторову
структуру, включаючи особливості ігрових ситуацій залежно від потреб дітей.
Тому визначальними у проектуванні виступають площа громадського закладу,
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площа дитячого ігрового середовища та його функціональне зонування. Площа
громадського закладу визначає розташування, площу, розміри та форми
середовища (одиничні ігри, ігрові зони та ігрові комплекси) та впливає на його
зонування. Площа є важливим показником для визначення можливої кількості
споживачів послуг, тобто від неї залежить максимальна кількість дітей, які
можуть бути одночасно задіяні в ігровому процесі. Прогнозована кількість
дітей, які можуть одночасно перебувати на території визначає його габаритні
розміри: для дітей віком 3–6 років – 5 м2 (згідно з нормами для дитячого
ігрового середовища у дитячих дошкільних закладах); для дітей віком 7–12
років – 8–10 м2 або 1,15–1,45 м2 на одну дитину [4,198].Площу середовища для
дитячих ігор значною мірою визначає площа наявного громадського
середовища, проте не завжди така відповідність є пропорційною. Досить часто
великий за площею громадський заклад передбачає організацію середовища,
яке розраховане на малу кількість дітей (одиничні ігри, ігрові зони). Основною
причиною є те, що громадські заклади не передбачають його наявності на етапі
проектування. Це призводить до випадкових проектних рішень, неузгоджених
із концепцією громадського закладу. На складність планування значно
впливають архітектурні конструкції громадського закладу, функціональне
зонування та спосіб розташування функціональних зон.
14.3. Функціональне зонування.
Функціональне зонування визначається врахуванням багатьох факторів
(конструктивних, економічних, ергономічних, соціокультурних і т.д.), які
формують більшість матеріально-технічних та візуальних параметрів кожної
зони. Функціональні особливості відпочинкового та розважального
середовища, освітньо-виховного та діагностично-лікувального вимагають
індивідуального підходу до їх організації. Зонування, як спосіб організації, дає
змогу впорядкувати усі внутрішні процеси у ньому та забезпечити його
функціональність [5,102]. Особливо це актуально тоді, коли необхідно
організувати ігрове середовище для дітей із досить значною різницею у віці.
Особливістю кожної зони є функціональна аналогічність процесів, що в ній
проходять. У тому випадку, коли зони не розділяються конструктивними чи
декоративними елементами, зонування є умовним. Ситуативний принцип
визначає організацію ігрових зон за допомогою їх зонування, що дозволяє
організувати ігрові процеси у ньому. На кількість зон безпосередньо впливає
його площа та рівень інтеграції із громадським закладом. Значна площа
громадського закладу дозволяє організувати додаткові функціональні зони під
час інтеграції рівноцінного співіснування, а спрямованість до інтеграції
«поглинання» викликає об’єднання функціональних зон з метою створення
єдиного ігрового простору [6, 181]. Ідентифікація характеру основних процесів,
дозволяє об’єднати їх у підсистеми — функціональні зони. Залежно від
виконуваних функцій та ігрових навантажень виділяють активну (фізичні,
соціальні ігри), пасивну (інтелектуально-творчі, соціальні види ігор) та
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допоміжну (не пов’язана з ігровими процесами) зони, які можливі у
відпочинково-розважальному середовищі, освітньо-виховному та діагностичнолікувальному. Відокремлення активної та пасивної зон визначається рівнем
інтеграції. Інтеграція приєднання та рівноцінного співіснування впливають на
кількість ігрових зон, а також на організацію допоміжних зон. Активна зона
ігрового середовища для дітей — це просторово виділена частина, де
безпосередньо відбуваються ігрові процеси, що стимулюють фізичну діяльність
дітей. Потреба в русі — одна з основних потреб дитини. Тому важливим
завданням під час організації предметно-ігрового середовища є формування
осередку рухової активності, яке вимагає від проектантів продуманого,
грамотного підходу. Активна зона має розважальний характер та включає
фізичні ігри. Фізичні ігри покликані сприяти розвитку тіла дитини і
забезпечувати тренування швидкості і спритності рухів та реакції, розвиток
координації і рівноваги, поліпшення функції дихання, укріплення
вестибулярного апарату тощо. Даний характер ігор є переважаючим для
організації відпочинкового та розважального дитячого ігрового середовища. У
процесі інтеграції активна зона відпочинково-розважального середовища може
розширюватись у напрямку залучення дорослих в ігровий процес. Організація
активних зон має місце і в проектуванні діагностично-лікувального середовища
для дітей із обмеженими фізичними можливостями. Залежно від фізичних
обмежень діти використовують дане середовище з різними ігровими цілями.
Наприклад, для дітей на інвалідних візках проектування ігрового середовища
спрямоване на використання лише силових навантажень на руки. Для дітей із
ДЦП фізичний характер ігор відіграє значну роль у реабілітації, що важливо
для організації діагностично-лікувального середовища. Пасивна зона включає
інтелектуальні та образотворчі ігри. Інтелектуальний характер ігор забезпечує
розвиток розумових здібностей дітей, підвищує їх розумовий потенціал та
психологічний рівень; розвиває концентрацію уваги, пам’яті і рухливості
нервових процесів; сприяє формуванню розрізнення предметів за формою і
кольором, активізації тактильного сприйняття тощо. Тому найчастіше така зона
організовується у діагностично-лікувальному та освітньо-виховному
середовищі, рідше — у відпочинково-розважальному. Пасивна ігрова зона
включає процеси мислення, конструювання, малювання та ліплення. Творчий
характер організації середовища розвиває образотворчі, музичні та інші творчі
здібності дітей. Такі ігри мають найбільше значення у дошкільних, навчальних,
культових та культурно-видовищних закладах. Для дітей з обмеженими
фізичними можливостями організація пасивних зон спрямована на розвиток
дрібної моторики, на релаксацію у сенсорних кімнатах оздоровчовідпочинкових закладів. Під час цього ігри пізнавального, наукового характеру
переплітаються, внаслідок чого батьки активно залучаються до ігор разом із
дітьми. Поєднання активної та пасивної зон у діагностично-лікувальному
середовищі дає можливість одночасних ігор дітей-інвалідів та здорових дітей, а
також створює умови для їх комунікації. Важливу роль для організації
відіграють допоміжні зони, що не несуть ігрових функцій, проте покликані
забезпечувати комфорт в активній та пасивній зонах і структурну організацію.
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До них відносимо наступні зони: зона входу-виходу, відпочинкова зона для
дорослих, зона спостереження, зона тимчасового зберігання одягу та взуття.
Зона входу-виходу виділяється у тих випадках, коли існує пропускна система
на вході у відпочинково-розважальний простір, коли здійснюється контроль за
кількістю та часом перебування дітей, що знаходяться у даному середовищі
(характерно для закладів дозвілля, торгівлі та громадського харчування та для
транспортно-обслуговуючих закладів). У такому випадку вона облаштовується
спеціальним обладнанням для адміністратора. Біля входу-виходу розміщується
зона для тимчасового зберігання одягу та взуття дітей. Відпочинкова зона для
дорослих — це частина ДІС, призначена для рідних та батьків, що привели
дітей. Влаштування такої зони характерне для ДІС у музеях, бібліотеках,
торгових центрах, кафе, аеропортах. Зараз набула поширення у проектуванні
тенденція влаштування поряд із дитячими іграми зон розваг для дорослих та
фудкортів — невеликих відкритих ресторанів і кафе (ДІС у Громадській
бібліотеці, м. Серрітос, США). У результаті цього батьки, залишивши дитину,
можуть провести власне дозвілля. Таке рішення в організації системи дозвілля
громадського закладу дозволяє відпочити та розважитись батькам і продовжує
час перебування дорослих та дітей у громадському закладі. Зауважимо, що
відпочинкова зона у випадку наявності огорожі по периметру, як правило,
розташовується поряд із зоною входу-виходу. А у випадку відсутності огорожі
— поряд із ризикованими ігровими зонами, оскільки дорослі тут не тільки
відпочивають, але й спостерігають за ігровим процесом дітей. На рівні
інтеграції «поглинання» створюється єдиний ігровий простір для дітей та
дорослих, тому відпочинкова зона для батьків не виділяється. У зв’язку із
необхідністю діяльності вихователя у дошкільних закладах передбачається
облаштування зони, яка б виконувала функцію спостереження [8,54]. Вона
організовується біля входу-виходу або біля активної чи пасивної зон, носить
консультативний та організаційно-виховний характер. Зона спостереження
може бути частиною активної чи пасивної ігрових зон. Наявність чи відсутність
ігрового обладнання та ігрового наповнення в ігровій зоні дозволяє
охарактеризувати місце як предметне, безпредметне та комбіноване [7,99].
Варто зазначити, що відпочинково-розважальне на рівні інтеграції приєднання
до закладів торгівлі та громадського харчування, транспортно-обслуговуючим
закладам є переважно предметним.
Висновки.
Центральна дитяча бібліотека — це інформаційний ресурс для дітей та їх
батьків, вчителів, вихователів і просто для тих, хто любить читати, а також для
тих, хто ще не навчився читати і для тих, хто ще не здобув смак до читання.
Місія бібліотеки — надання гарантованого права дітям на інформацію,
інтелектуальний розвиток, приваблення читачів до досягнень мирової і
національної культури, соціалізація особистості через читання.
Основні напрямки діяльності:
– підтримка, заохочення, повне та якісне задоволення інформаційних та
читацьких інтересів дітей;
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– залучення до читання;
– організація змістовного дозвілля;
– здійснення спеціальних проектів на допомогу розвитку міського
товариства.
Нова організація дитячого простору характеризується новою естетикою для
розвитку дитини. При створення простору для гри слід брати до уваги: ігрові
місця, напівзакриті майданчики для ігор, які призначаються для відносно
невеликої групи дітей.
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O.S. Rubel, R.O. Kozhemiakin, S.S. Krivenko, V.V. Lukin // Proceedings of 2015
IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO),
Kiev, Ukraine. – 2015. – P. 304-309.
49. Christophe, E. Hyperspectral data compression tradeoff in optical remote
sensing / E. Christophe // In: Prasad S, Bruce LM, Chanussot J, editors. Advances in
Signal Processing and Exploitation Techniques. 8th ed. Springer. – 2011. – P. 9-29.
50. Valsesia, D. A novel rate control algorithm for onboard predictive coding of
multispectral and hyperspectral images / D. Valsesia, E. Magli // IEEE Transactions
on Geoscience and Remote Sensing. – 2014. – P. 6341-6355.
51. Kozhemiakin, R. Peculiarities of 3D compression of noisy multichannel
images / R. Kozhemiakin, S. Abramov, V. Lukin, I. Djurović, B. Vozel // In:
Proceedings of MECO, Budva, Montenegro. – 2015. – pp. 331-334.
52. Zemliachenko, A. Lossy compression of Hyperspectral images based on
noise parameters estimation and variance stabilizing transform / A. Zemliachenko, R.
Kozhemiakin, M. Uss, S. Abramov, N. Ponomarenko, V .Lukin, et al. // Journal of
Applied Remote Sensing. – 2014. – Vol. 8, No.1. – 25 p.
53. Al-Chaykh, O. Lossy compression of noisy images / O. Al-Chaykh, R.
Mersereau // IEEE Transactions on Image Processing. – 1998. – Vol. 7, No. 12. – P.
1641-1652.
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prediction of optimal operation point existence and parameters / A. Zemliachenko, S.
Abramov, V. Lukin, B. Vozel, K. Chehdi // Journal of Applied Remote Sensing. –
2015. – 9 p.
55. Ponomarenko, N. DCT Based High Quality Image Compression / N.N.
Ponomarenko, V.V. Lukin, K.Egiazarian, J. Astola // Proceedings of 14th
Scandinavian Conference on Image Analysis, Joensuu, Finland. – 2005. – P. 11771185.
56. ADCT: A new high quality DCT based coder for lossy image compression /
N. Ponomarenko, V. Lukin, K. Egiazarian, J. Astola // Proceedings of LNLA,
Switzerland. – 2008. – 6 p.
57. Ponomarenko, N. Visual Quality of Lossy Compressed Images / N.
Ponomarenko, S. Krivenko, V. Lukin, K. Egiazarian // Proceedings of CADSM. –
2009. – P. 137-142.
58. Said, A. A new fast and efficient image codec based on set partitioning in
hierarchical trees / A .Said, W. Pearlman // IEEE Transactions on Circuits and
Systems for Video Technology. – 1996. – Vol. 6. – P. 243-250.
59. Wang, Z. Multi-scale structural similarity for image quality assessment / Z.
Wang, E. P. Simoncelli, A. C. Bovik // IEEE Asilomar Conference on Signals,
Systems and Computers, USA. – Nov. 2003. – Vol. 2. – P. 1398-1402.
Глава 3.
1. Хан Г.К. Аерація молочних продуктів / Г.К. Хан // Молочное дело. –
2005. – №11. – С. 35–36.
2. Никифоров Р.П. Обґрунтування та дослідження умов отримання
білково-вуглеводного напівфабрикату на основі білків знежиреного молока та
дикорослих ягід для збитих десертних страв / Р.П. Никифоров // Вісник
ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки. – Д.: ДонНУЕТ. – 2009. – № 1(41). – С. 244249.
3. Остроумов Л.А. Пенообразование в молоке и молочных продуктах / Л.А.
Остроумов, А.Ю. Просеков, В.А. Жданов // Хранение и переработка
сельхозсырья. – 2009. – № 10. – С. 21–22.
4.
Никифоров
Р.П.
Дослідження
функціонально-технологічних
властивостей
композицій
яєчного
білка
з
білково-вуглеводним
напівфабрикатом / Р.П. Никифоров, Ю.А. Горяйнова, В.О. Глушко //
Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 53-60.
5. Никифоров Р.П. Обґрунтування технології емульсійних соусів із
застосуванням білково-вуглеводного напівфабрикату / Р.П. Никифоров, В. А.
Гніцевич // Східно-Європейський журнал передових технологій : науковий
журнал. – Харків, 2015. – № 3/10 (75) 2015. – С. 15-19. - DOI: 10.15587/17294061.2015.43447
6. Никифоров Р.П. Дослідження впливу білково-вуглеводного
напівфабрикату на технологічні властивості дріжджового тіста, отриманого
прискореним способом / Р.П. Никифоров, С.Ю. Попова, А.В. Слащева, Ю.М.
Коренець // Східно-Європейський журнал передових технологій : науковий
журнал. –№ 2/11 (80), 2016. – С. 24-32. - DOI: 10.15587/1729-4061.2016.64294.
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Глава 4.
1. Дудникова Л.В., Маслеева О.В., Курагина Т.И., Пачурин Г.В.
Повышение экологической безопасности объектов тепло– и электроснабжения
предприятия // Современные проблемы науки и образования. – 2010. – № 1. – С.
113-118.
2. Маслеева О.В., Пачурин Г.В. Экологическая и экономическая
целесообразность
использования
биотоплива
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Фундаментальные
исследования. – 2012. – № 6-1. – С. 139-144.
3. Маслеева О.В., Пачурин Г.В., Головкин Н.Н. Экологическая и
экономическая оценка использования мини-ТЭЦ, работающих на природном и
биогазе // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. –
№ 1. – С. 86-92.
4. Маслеева О.В., Воеводин А.Г., Пачурин Г.В. Тепловое воздействие
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технологии - 2015. - №3. - С. 51-54.
5. Пачурин Г.В., Молчанов Е.Ю., Матвеичев В.К. Установка для
испытания плоских образцов на коррозионно-усталостное разрушение //
Заводская лаборатория. - 1980. - Т.56. - №5. - С.72-74.
6. Пачурин Г.В, Гуслякова Г.П. Двухпозиционная установка для
усталостных испытаний тонколистовых сварных образцов // Заводская
лаборатория. - 1980. - №10. - С.969.
7. Пачурин Г.В, Гуслякова Г.П. Устройство для испытаний на усталость
при изгибе вращающегося образца. Авторское свидетельство №920456,
Бюллетень изобретений, 1982, №14, - С.158.
8. Пачурин Г.В, Гуслякова Г.П. Камера для усталостных испытаний
образцов по схеме консольного изгиба с вращением в среде твердого
хладагента // Заводская лаборатория. - 1987, №1. – С. 87-88.
9. Пачурин, Г.В. Кинетика усталостного разрушения меди М1 и латуни
Л63 // Цветная металлургия. Известия ВУЗов СССР. 1989. № 1. - С. 96-101.
10. Пачурин Г.В., Гуслякова Г.П. Оптимизация режимов технологической
обработки с целью повышения сопротивления коррозионно-усталостному
разрушению металлических материалов. – Н. Новгород: ВС НТО Машпром. –
1991. – 72 с.
11. Пачурин Г.В. Сопротивление усталости при разных температурах
отожженной и упрочненной латуни Л63 // Международный журнал
экспериментального образования. – 2014. – № 3-1. – С. 119-126.
12. Пачурин Г.В. Структурная повреждаемость и сопротивление усталости
сплава В95пчТ2 при разных температурах // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 3-1. – С. 28-33.
13. Пачурин Г.В. Сопротивление усталости при разных температурах
отожженной и упрочненной меди М1 // Международный журнал
экспериментального образования. – 2014. – № 3-2. – С. 81-88.
14. Пачурин Г.В., Гончарова Д.А., Кузьмин Н.А., Филиппов А.А., Нуждина
Т.В. Процесс усталостной повреждаемости листовых автомобильных сталей //
Технология металлов. – 2019. - №8. – С. 16-22.
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15. Пачурин Г.В., Гончарова Д.А., Филиппов А.А., Нуждина Т.В. Влияния
вида и режима покрытия на механические свойства сталей // Черные металлы,
2019, № 6. – С. 64-69.
16. Пачурин Г.В., Гончарова Д.А., Филиппов А.А., Шевченко С.М. и др.
Development of fatigue test technology of sheet automobile materials // Easterneuropean journal of enterprise technologies ISSN 1729-3774. – Vol 5, No 12 (95). –
2018. – S. 31-37:
17. Пачурин Г.В., Кузьмин Н.А., Филиппов А.А., Нуждина Т.В., Гончарова
Д.А. Механические свойства сталей с газофазным никелевым покрытием //
Вестник машиностроения. - 2019. - №4. - С. 76-78.
18. Пачурин Г.В., Гончарова Д.А., Филиппов А.А., Нуждина Т.В. К
вопросу влияния вида и режима покрытия на механические свойства сталей //
Черные металлы. – 2019. - № 6. – С. 64-69.
19. Филиппов А.А., Пачурин Г.В., Кузьмин Н.А., Матвеев Ю.И. Способ
формирования структурно-механических свойств стального проката для
высадки стержневых изделий // Черные металлы. – 2018. - № 4. – С. 36-40.
20. Goncharova D.A., Pachurin G.V., Filippov A.A., Kuzmin N.A. Fatigue
destruction of automobile construction materials // 3RD science and technology
seminar "Mobility of transport and technological machines", MTTM 2018, Nizhny
Novgorod, 28 августа 2018 г. - С. 012025.
21. Pachurin G.V., Kuz’min N.A., Filippov A.A., Nuzhdina T.V., Goncharova
D.A. Mechanical Properties of Steel after Gas-Phase Application of a Nickel Coating
// Russian Engineering Research, 2019, Vol. 39, No. 7, pp. 577–579.
22. Применение новых материалов для снижения массы автомобиля / Yagi
Mitsuja // Дзидося гидзюцу = J. Soc. Automot. Eng. Jap. - 1991. – 45. - № 6. - С.
5-11.
Глава 5.
1. Кулаковська Т.А. Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні:
проблеми і перспективи розвитку / ТА Кулаковська, АП Щурова //
Причорноморські економічні студії. – 2017. – №15. – С. 96-98.
2. Корніковський Д.О. Аналіз економічних факторів впливу на
кондитерську промисловість України / Д.О. Корніковський // Економіка
харчової промисловості. – 2014. – № 4(24). – С. 17-23.
3. Тичинська А.І. Дослідження ринку кондитерських виробів України / А.І.
Тичинська, М. А. Наумова // Вісник студентського наукового товариства
ДонНУ імені Василя Стуса. – 2017. – № 9. – С. 122-126.
4. Державнa Службa Статистики України [Електронний ресурс]. –Режим
доступу: http://ukrstat.org
5. Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових
продуктів»
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19
6. Цукерки. Загальні технічні умови : ДСТУ 4135:2014. – [Чинний від 201501-02]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2015. – 24 с.
7. Вироби кондитерські. Методи визначення органолептичних показників
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якості. розмірів. маси нетто і складових частин : ДСТУ 4683:2006. – [Чинний
від 2007-10-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. – 12 с.
8. Вироби кондитерські. Методи визначення масових часток вологи та
сухих речовин : ДСТУ 4910:2008. – [Чинний від 2008-01-22]. – Київ :
Держспоживстандарт України, 2008. – 9 с.
9. Кохан О.О. Інноваційні технології кондитерських виробів подовженого
Терміну зберігання / О.О. Кохан, А.М. Дорохович // Ресурсо- та енергоощадні
технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її
конкурентоздатності : матеріали ІІІ Міжнародної спеціалізованої науковопрактичної конференції, 9 вересня 2014 р. – К., 2014. – С. 41-47.
Глава 6.
1. Проблeми i пeрспeктиви ринково-орiєнтованого управлiння
iнновацiйним розвитком: монографiя / за заг. рeд. С. М. Iлляшeнка. - Суми :
Папiрус, 2011. – 643 с.
2.
Мeтоди, модeлi i iнформацiйнi тeхнологiї в управлiннi eкономiчними
систeмами рiзних рiвнiв iєрархiї: Монографiя [Бакаєв О. О., Бажан Л. I., Кайдан
Л. I., Кравчeнко Т. Г., Кулик В. В[/ О. О. Бакаєв (рeд.). / НАН України. –
Мiжнародний науково-навчальний цeнтр iнформацiйних тeхнологiй i систeм —
К. : Логос, 2008. – 127 с.
3. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: техника,
информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. Книга 2. Часть 1 :
серия монографий / [авт.кол. : Линда С.Н., Львович И.Я., Преображенский
А.П., Толбатов В.А., Толбатов А.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 –
199 с.
4. Толбатов А.В. Побудова систем моніторингу, аналізу та оцінки
прийняття рішень регіонального рівня для ситуаційних центрів АПК / О.Б.
В‘юненко, А.В. Толбатов, С.В. Агаджанова, В.А. Толбатов, О.Б. Шандиба, С.В.
Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.
– Хмельницький, 2015. – №4. – С.194-201.
5. Толбатов А.В. Инновационные подходы к развитию сельского
хозяйства. Глава 1. Інноваційні підходи інформаційної підтримки діяльності
агропромислового комплексу регіону / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, А.Б.
Вьюненко, Г.А. Смоляров, Ю.Г. Смоляров, С.Н. Виганяйло, Я.В. Долгих, М.Н.
Рубан / Монография. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – С.7-26.
6. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: Экономика,
Менеджмент, Медицина и фармацевтика, Химия, Биология, Сельское
хозяйство, География и Геология : монография / [авт.кол. : Львович И.Я.,
Н.М.Орлов, Преображенский А.П., Толбатов А.В., Чопоров О.Н. и др.]. –
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 175 с.
7. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: Образование
и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История,
Архитектура и строительство : монография / [авт.кол. : И.Я.Львович,
Ю.П.Олексин, А.П.Преображенский, А.В.Толбатов, О.Н.Чопоров и др.]. –
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 169 с.
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8. Толбатов В.А. Научное окружение современного человека: Техника и
технологии : монография / [авт.кол. : И.Я.Львович, А.П.Преображенский,
В.А.Толбатов, И.Ф.Червоный, О.Н.Чопоров и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ,
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9. Толбатов А.В. Инновационная наука, образование, производство и
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Иванова Т.Н., Копей Б.В., Толбатов В.А., Толбатов А.В. и др.]. – Одесса:
КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 223 с. : ил., табл. – (Серия «Инновационная наука,
образование, производство и транспорт» ; №1). ISBN 978-617-7414-51-2.
10. Tolbatov А.V. Functional modeling – methodological basis for invertigation
of business processes at indusrtial enterprises / A.V. Tolbatov, S.V. Tolbatov, O.O.
Tolbatova, V.A. Tolbatov // Magazine Measuring and computing devicesin
technological processes. – Khmel'nyts'kyy, 2017. – №3 –P.186–189.
11. Tolbatov A.V. Information and analytical sustention of the transformation
process of the management system of development of the ukrainian industry strategic
potential / A.V. Tolbatov, M.A. Chuprina, I.A. Shekhovtsova // International
scientific-technical magazine – Measuring and computing devices in technological
processes. Hmelnuckyi. – 2018. – №1 – P.114-118.
12. Толбатов А.В., Толбатов В.А. Методологія створення бази знань
життєвого циклу автономних енергогенеруючих установок // Вісник Сумського
держ. ун-ту. Серія: “Технічні науки”. – Суми, 2008. – № 1. – С. 140–146.
13. Толбатов А.В. Теоретичні основи розробки економіко-математичної
моделі аналізу бізнес-процесів на промислових підприємствах / А.В. Толбатов,
О.Б. В’юненко, О.О. Толбатова, І.А. Шеховцова В.А. Толбатов // Міжнародний
науково-технічний журнал “ВОТТП”. – Хмельницький, 2017. – №4. – С. 67–73.
14. Толбатов С. В. Розробка архітектури інформаційної системи для
реалізації алгоритмів моделювання та оцінки складності робіт / С. В. Толбатов,
А. В. Толбатов, В. А. Толбатов // Сборник науч. трудов Sworld. – Иваново :
МАРКОВА АД, 2014. – Т. 10, № 3(36). – С. 10–16.
15. Толбатов А.В. Методика побудови інтегрованого інформаційного
середовища сучасного промислового підприємства / А.В. Толбатов, В.А.
Толбатов / Перспективные тренды развития науки: техника и технологии. –
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экономике", 10-14 ноября 2008 г., г. Якутск - Якутск: Институт математики и
информатики ЯГУ, 2008. - Часть ІІ. - С. 171-173.
9. В’юненко О.Б., Аналіз інформаційних технологій та сучасного
програмного забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової
діяльності виробничих компаній / В’юненко О.Б., Агаджанова С.В., Толбатов
А.В., Агаджанов-Гонсалес К.Х. // Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової
сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук,
проф. Л.М. Таранюка - Суми: Видавець СНАУ, 2018. – 76-85 с.
10. Побудова систем моніторингу, аналізу та оцінки прийняття рішень
регіонального рівня для ситуаційних центрів АПК / С.В. Агаджанова, О.Б.
В’юненко, А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, К.Х. Агаджанов-Гонсалес /
Діагностика функціонування регіональної економічної системи: монографія. /
за наук. ред. Данька Ю.І., Медвідь В.Ю., Ковальової О.М. – Суми,
«Університетська книга», 2019.
11. Задачі вдосконалення моніторингу сільськогосподарських земель /
Агаджанова С.В., В’юненко О.Б., Виганяйло С.М., Толбатов А.В. Толбатов
В.А., Агаджанов-Гонсалес К.Х. // Научное окружение современного человека:
техника, информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. Книга 2.
Часть 1: серия монографий / [авт.кол.: Линда С.Н., Львович И.Я.,
Преображенский А.П., Толбатов В.А., Толбатов А.В. и др.]. – Одесса:
КУПРИЕНКО СВ, 2019 – 199 с.: ил., табл. – (Серия «Научное окружение
современного человека»; №2). – С. 177-183. DOI:10.30888/2663-5569.2019-02-01
12. Viunenko O.B. Features of strategic administration of economic stability of
agricultural enterprises / Vyhaniailo S.M., Tolbatov A.V., Viunenko O.B. // The
International Scientific Periodical Journal "Modern Scientific Researches" Issue №6,
Part 4, December 2018 - P.14–20. DOI: 10.30889/2523-4692.2018-06-04-055
13. Методические рекомендации по статистическому наблюдению за
инновационной деятельностью в сельском хозяйстве и связанных с ним
отраслях агропромышленного комплекса / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, А.Р.
Кадырова и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ
ВШЭ, 2017. — 104 с.
14. Aleksandrova M. Smart Agriculture Monitoring Solutions to Optimize
Farming
Productivity
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу:
https://easternpeak.com/blog/smart-agriculture-monitoring-solutions-to-optimizefarming-productivity/. Дата звернення: 09.10.19.
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15. Яровая М. 5215. Карта украинского агротеха: сегменты, стартапы,
инвестиции [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://ain.ua/2017/11/09/karta-ukrainskogo-agrotexa-segmenty-startapy-investicii/.
Дата звернення: 09.10.19.
Глава 11.
1. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года : [утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 июня
2008 г. № 877-р] [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства
транспорта
Российской
Федерации.
–
Режим
доступа
:
https://www.mintrans.ru/documents/1/1010
2. Государственная программа «Развитие транспортной системы».
Утв. постановлением Правительства от 20 декабря 2017. № 1596.
3. Макарова Е.А. Теоретические основы системы выбора факторов,
влияющих на транспортную подвижность населения // Вестн. ВНИИЖТ. –
2006. – № 2. – С. 3–8.
4. Губанова А.А. Повышение конкурентоспособности предприятий
транспортной отрасли на основе развития инновационной деятельности : на
примере ОАО «ФПК» : дис. ... канд. экон. наук, специальность : 08.00.05 / А. А.
Губанова. – М. : Рос. экон. академия им. Г. В. Плеханова, 2012. – 187 с.
5. Егорова И.Н., Мелешко О.Н. Анализ удовлетворенности пассажиров
путешествием в поезде на примере Северо-Кавказского филиала ОАО «ФПК» //
Современные тенденции в науке и образовании: Сборник научных трудов по
материалам Международ.науч.-практ. конф. 3 марта 2014 г. В 6 частях. Часть II.
М.: «АР-Консалт», 2014 г. – С.121-124.
6. Егорова И.Н. Сравнительный конкурентный анализ деятельности
железнодорожного и других видов транспорта на рынке пассажирских
перевозок // Развитие науки и образования в современном мире: сб. науч.
трудов по материалам Междунар. науч.-практич. конференции 31 мая 2018 г.
М. : ООО «АР-Консалт», 2018. С. 51-54.
7. Числов О.Н., Богачев В.А., Егорова И.Н., Богачев Т.В.
Трансчерноморская высокоскоростная
пассажирская магистраль
как
инновационный проект развития транспортной системы юга России // Изв.
Петерб. ун-та путей сообщения. СПб. : ПГУПС, 2019. Т. 16, вып. 1. С. 7-17.
8. Гура Г.C., Гура Г.И. Причерноморье – емкий инновационный полигон
развития транспортной сети России в XXI веке // Вестн. Ростов. гос. ун-та
путей сообщения. 2004. № 2. С. 64-71.
9. Зубков, В.Н., Парлюк Е.Г. Инновационное развитие инфраструктуры
Северо-Кавказской железной дороги для организации движения поездов с
различными скоростями на направлении Москва-Адлер // Труды
SWorld,Украинская государственная академия железнодорожного транспорта,
том 2 .Транспорт. Одесса. – 2013. – С.82-93.
10.
F. Tschirhart, S. Adelé, P.-O. Bauguion, S. Tréfond Modeling the
multimodal mass transit system and its passengers // 11th World Congress on
Railway Research: Research and Innovation from Today Towards 2050. 29.05–
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02.06.16. – Milan, Italy, 2016. – p.3-9.
11.
Захаров В.Р. Транспортно-пересадочные узлы в системе
многофункционального обслуживания пассажиров [текст]: монография // М.:
ГУУ. 2008. – 103 с.
12. Кантор И. И. Высокоскоростные железнодорожные магистрали: трасса,
подвижной состав, магнитный подвес: учеб. пособие для вузов ж.-д. транспорта
– М.: Маршрут, 2004. – 51 с.
Глава 12.
1. Ісаєнко Д.В. Будівельний комплекс України? Трансформація в умовах
переходу до ринкового господарства [Електр. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ pubupr/2014_2/doc/5/ 04.pdf
2. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: Экономика,
Менеджмент, Медицина и фармацевтика, Химия, Биология, Сельское
хозяйство, География и Геология : монография / [авт.кол. : Львович И.Я.,
Н.М.Орлов, Преображенский А.П., Толбатов А.В., Чопоров О.Н. и др.]. –
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 175 с.
3. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: Образование
и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История,
Архитектура и строительство : монография / [авт.кол. : И.Я.Львович,
Ю.П.Олексин, А.П.Преображенский, А.В.Толбатов, О.Н.Чопоров и др.]. –
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 169 с.
4. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: техника,
информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. Книга 2. Часть 1 :
серия монографий / [авт.кол. : Линда С.Н., Львович И.Я., Преображенский
А.П., Толбатов В.А., Толбатов А.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 –
199 с.
5. Богінська Л.О. Екологічна складова в діяльності підприємств
будівельної галузі. Вісник СНАУ (Серія “Будівництво). Випуск 10 (19), С.,
2016.- С. 112-117.
6. Толбатов В.А. Научное окружение современного человека: Техника и
технологии : монография / [авт.кол. : И.Я.Львович, А.П.Преображенский,
В.А.Толбатов, И.Ф.Червоный, О.Н.Чопоров и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ,
2018 – 181 с.
7. Толбатов А.В. Инновационная наука, образование, производство и
транспорт: Техника и технологии : монография / [авт.кол. : Верховлюк А.М.,
Иванова Т.Н., Копей Б.В., Толбатов В.А., Толбатов А.В. и др.]. – Одесса:
КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 223 с. : ил., табл. – (Серия «Инновационная наука,
образование, производство и транспорт» ; №1). ISBN 978-617-7414-51-2.
Глава 13.
1. Ісаєнко Д.В. Будівельний комплекс України? Трансформація в умовах
переходу до ринкового господарства [Електр. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ pubupr/2014_2/doc/5/ 04.pdf
2. Подольський Р.Ю. Інтеграція будівельного комплексу України до
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світового господарства. – Автореф. дис.. канд. економ. Наук : 08.05.01 /
Р.Ю. Подольський. – Донецький НУ, Донецьк, 2005. – 20 с.
3. Барзилович Д.В. Розвиток національної нормативної бази в будівництві
України. [Електронний ресурс]. / Д.В. Барзилович. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural /Bud kon/2018 75 1/BarTK.pdf
4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс].
5. Закон України Про охорону навколишнього природного середовища
[Електронний ресурс]: Верховна Рада УРСР ; Закон від 25.06.1991 р. № 1264XII- http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=1264-12
6. Динаміка будівництва в Україні у 2015-2018 рр. [Електронний
ресурс] / Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/dinamika-budivnictva-vukrayini-u-2015-2018-rokah
7. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
8. Беззубко Л.В. Інноваційний потенціал будівництва. Будівництво
України. − 2008. − № 7. − С. 8-11.
9. Зубко К.Ю. Екологічний моніторинг як засіб запобігання та усунення
негативного впливу будівельної індустрії. Науково-практичний журнал
"Інвестиції: практика і досвід". – № 13, 2013. – С.73-77.
10. Федуник У.П. Обєктивна необхідність впровадження екологічного
аудиту в Україні. Науковий вісник. Український державний лісотехнічний
університет. – 2013. - №13.1. – С. 231-235.
11. Хромушина Л. А. Екологізація сільського господарства як основа
еколого-економічної безпеки. Вісник СНАУ. (Серія «Фінанси та кредит»). –
2008. – № 1. – С. 278-283.
12. Коблянська І.І. Науково-методичні основи екологічно орієнтованого
логістичного управління промисловим виробництвом: автореф. дис... канд.
екон наук: 08.00.06 / І.І. Коблянська – Суми, 2011 – 23 с.
13. Завора Т.М. Управління раціональним використанням територіальних
ресурсів Удосконалення обліку, аудиту й аналізу господарської діяльності : зб.
тез міжвузівської студент. наук. конф. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 34-36.
14. Богінська Л.О. Екологічна складова в діяльності підприємств
будівельної галузі. Вісник СНАУ (Серія “Будівництво). Випуск 10 (19), С.,
2016.- С. 112-117.
15. Костель М.В. Узгодження еколого-економічних інтересів у системі
управління природокористуванням: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 /
М.В. Костель. – Суми. – 2009. – 20с.
16. Лук’янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління
збалансованим розвитком : [монографія] / В.О. Лук’янихін. – Суми : ВТД
«Університетська книга», 2002. – 314 с.
17. Загальна класифікація порушень навколишнього природного
середовища [Електронний ресурс] / В.Н. Писаренко, П.В. Писаренко,
В.В. Писаренко. – Сільськогосподарський галузевий сервер. – Режим доступу:
http://www.agromage.com/stat_id.php?id=526
18. Лисиченко Г.В. Природний техногенний та екологічний ризики:
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аналіз, оцінка, управління / Г.В. Лисиченко, Ю.Л. Забулонов, Г.А. Хміль. –
НАН України ; Інститут геохімії навколишнього середовища. – К. : Наукова
думка, 2008. – 542с.
19. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека:
Экономика, Менеджмент, Медицина и фармацевтика, Химия, Биология,
Сельское хозяйство, География и Геология : монография / [авт.кол. : Львович
И.Я., Н.М.Орлов, Преображенский А.П., Толбатов А.В., Чопоров О.Н. и др.]. –
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 175 с.
20. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека:
Образование и воспитание, Философия,
Культура
и искусство,
Юриспруденция, История, Архитектура и строительство : монография /
[авт.кол. : И.Я.Львович, Ю.П.Олексин, А.П.Преображенский, А.В.Толбатов,
О.Н.Чопоров и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 169 с.
21. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: техника,
информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. Книга 2. Часть 1 :
серия монографий / [авт.кол. : Линда С.Н., Львович И.Я., Преображенский
А.П., Толбатов В.А., Толбатов А.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 –
199 с.
22. Толбатов В.А. Научное окружение современного человека: Техника и
технологии : монография / [авт.кол. : И.Я.Львович, А.П.Преображенский,
В.А.Толбатов, И.Ф.Червоный, О.Н.Чопоров и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ,
2018 – 181 с.
23. Толбатов А.В. Инновационная наука, образование, производство и
транспорт: Техника и технологии : монография / [авт.кол. : Верховлюк А.М.,
Иванова Т.Н., Копей Б.В., Толбатов В.А., Толбатов А.В. и др.]. – Одесса:
КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 223 с. : ил., табл. – (Серия «Инновационная наука,
образование, производство и транспорт» ; №1). ISBN 978-617-7414-51-2.
Глава 14.
1. Ананьев Б. Г. Особенности восприятия пространства у детей. Высш.
шк.,1964. 98 с.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Москва: Прогрес, 1974.
286 с.
3. Артамонова О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии
личности. Дошкольное воспитание. 1995. 137 с.
4. Архангельская З. Е., С. С. Северина. Архитектура зданий бытового
обслуживания. Будівельник. 1983. 213 c.
5. А. Г. Лазарев. Архитектура, строительство, дизайн: учебник для
студентов высших архитектурно-строительных учебных заведений 3-е изд.
Ростов н/Д : Феникс, 2007. 169 с.
6. Биковська О. В. Дидактичні ігри у процесі трудового виховання. Наукові
записки. Київ, 2002. 234 с.
7. Бойчук А. В. Пространство дизайна. Харьков: Нове слово, 2013. 156 с.
8. Бондаренко А. К., Матусик А. И. Воспитание детей в игре: пособие для
воспитателя детского сада. 1979.154 с.
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