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ГЛАВА 1.
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ У ТЕХНОЛОГІЇ
РИБНИХ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-006

Вступ
Рибнi нaпiвфaбрикaти є oдними з нaйбiльш поширених харчових продуктів
зaвдяки мoжливocтi їх швидкого пpигoтyвaння, ocoбливo в даний чac, коли
прискорюється pитм життя cyчacнoї людини. У тoй же чac ринок Укpaїни
пpедставлений, в основному, кoтлетами із м’яcної сировини. У зв’язкy з цим,
набуває наукове oбґpyнтyвaння i удосконалення технології зaмopoжeних
нaпiвфaбрикaтiв на ocнoвi м'яca прісноводної риби [1].
Прісноводна риба містить повноцінні білки, біологічно цінні жири,
жиророзчинні вітаміни і фактично не містить такі дефіцитні, на сьогоднішній
день, мікроелементи як йод, бром, селен, які є необхідними складовими
рецептур функціональних продуктів харчування в екологічних умовах розвитку
суспільства. Тому поліпшення сенсорних показників і функціональних
властивостей продукції з прісноводної риби можливо за рахунок додавання
рослинної сировини, які є джерелом клітковини, мінеральних речовин та
вітамінів [2].
Використання вітчизняної сировини рослинного походження, яка володіє
високим потенціалом біологічно активних речовин, дозволяє цілеспрямовано
створювати продукти з функціональними властивостями, а також дозволяє
розширити асортимент виробів, підвищити їхню харчову, біологічну цінність.
Враховуючи результати літературних досліджень, щодо харчової та
біологічної ефективності насіння льону та чіа, встановлено, що розробка
технології напівфабрикатів з їх використанням є актуальною і має практичне
значення.
1.1. Характеристика харчової і біологічної цінності коропа
Розмірні характеристики досліджуваної рибної сировини представлені в
таблиці 1.
Таблиця 1
Розмірний склад коропа (n = 5, p ≤ 0,05)
Маса,
Промислова
Довжина
Довжина
Висота
кг
довжина риби, см
голови, см
хвостового
тіла, см
плавника, см
0,84
34,20±1,9
8,23±0,9
9,20±1,1
14,15±1,3
Вихід філе не залежить від розміру риби в межах дослідних зразків.
Результати досліджень масового складу коропа наведені в таблиці 2.
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Таблиця 2

Масовий склад коропа (n = 5, p ≤ 0,05)
Вміст до загальної маси риби, %
шкіра
кістки
голова плавник луска
и

Маса,
кг

філе

0,84

47,10±2,4

7,20±0,8

10,00±1,1

16,10±1,5

3,40±0,3

внутрішн
і органи

7,11±0,6

9,10±1,1

Результати порівняльної характеристики хімічного складу м’язової
тканини, енергетичної цінності і критеріальних показників коропа представлені
в таблиці 3.
Таблиця 3
Хімічний склад, енергетична цінність і критеріальні показники якості
м´яса коропа (n = 5, p ≤ 0,05)
Масова частка, % від загального хімічного складу
вологи

білка

80,20±1,25
76,44±2,25
76,70±0,20

15,60±0,85
17,20±0,88
17,10±0,50

жиру

3,41±0,50
5,20±0,55
4,60±0,10

золи

0,79±0,02
1,05±0,16
1,20±0,01

Енергетична
цінність, ккал
93,09
115,6
109,8

Критеріальні
коефіцієнти
Квб
Кжб
19,45
22,50
22,29

18,66
21,07
21,03

рН

7,05
7,03
-

За вмістом білка сировину можна охарактеризувати як білкову та
середньо-жирну [3]. Вміст вологи в тканинах риби за осіннього вилову менший,
ніж за за весняного, а вміст жиру має протилежну тенденцію.
Жирнокислотний склад ліпідів м’яса коропа характеризується присутністю
насичених, мононенасичених та поліненасичених жирних кислот (табл. 4).
Таблиця 4
Жирнокислотний склад коропа, % від загальної суми ЖК

Жирні кислоти

Насичені (НЖК), в т.ч.
мірістинова
лауринова
пальмітинова
пептадеканова
гептадеканова
стеаринова
бегенова
Мононенасичені (МНЖК), в т.ч.
тетрадеценова
пальмітоолеїнова
гептадеценова
ω9 олеїнова
МОНОГРАФИЯ

Код
ЖК

Вміст, г/100 г
жиру
27,52
1,75
0,23
18,39
0,31
0,83
6,01
49,36
0,29
7,32
0,06
4,86

14:0
12:0
16:0
15:0
17:0
18:0
22:0
14:1
16:1
17:1
18:1
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Жирні кислоти
ω9 елаїдинова
гадолеїнова
ерукова
Поліненасичені (ПНЖК), в т.ч.
лінолева ω6
ліноленова ω3
ейкозадієнова
арахідонова
ейкозапентаєнова ω3
докозапентаєнова
докозагексаєнова ω3
Неідентифіковані

Код
ЖК
18:1
20:1
22:1

Вміст, г/100 г
жиру
35,99
0,54
0,30
11,44
4,86
4,91
0,32
0,36
0,56
0,43
11,68

18:2
18:3
20:2
20:4
20:5
22:5
22:6

Рекомендована
кількість, г/добу [4]
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Серед МНЖК преважає ω9 елаїдинова кислота, яка є трансізомером
широко поширеним в природі олеїнової кислоти.
Важливим показником біологічної цінності білків є відповідність вмісту
незамінних амінокислот ідеальному білку (табл. 5).
Таблиця 5
Оцінка відповідності амінокислотного складу білків коропа
ідеальному білку зі шкалою ФАО/ВОЗ, г/100 г білка
Амінокислота
Валін
Ізолейцин
Лейцин
Метіонін+Цистин
Треонін
Фенілаланін+Тирозин
Триптофан
Лізин
Всього

Короп
5,23
4,22
11,93
6,57
5,95
11,13
сліди
13,33
58,36

Ідеальний білок за ФАО/ВОЗ
5,00
4,00
7,00
3,50
4,00
6,00
1,00
5,50
36,0

Дані таблиці 5 свідчать, що сума незамінних амінокислот у білку м’яса
коропа перевищує їх кількість в ідеальному білку. Однак вміст триптофану
нижчий ніж в «ідеальному» білку, отже ця амінокислота лімітуюча. Проте
спостерігається великий вміст лейцину, метіонін+цистину, треоніну,
фенілаланіну+тирозину та лізину, які є досить важливими для людського
організму.
1.2. Технологічна характеристика та харчова цінність сировини
рослинного і тваринного походження
Отримані в результаті аналізів дані показали, що насіння чіа в порівнянні із
МОНОГРАФИЯ
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льоном відрізняється підвищеним вмістом білків і жиру (табл. 6).

Вид насіння
Льон
Чіа

Таблиця 6

Хімічний склад насіння льону та чіа, %

Масова частка, у % від загального хімічного складу
Волога
Білок
Жир
Зола
Вуглеводи
6,26 ± 0,08 18,32 ± 0,15 36,55 ± 0,09 3,18 ± 0,32 13,30 ± 0,22
9,26 ± 0,08 21,80 ± 0,90 39,20 ± 1,70 4,80 ± 0,34 24,50 ± 1,10

Важливим показником біологічної цінності білків є відповідність вмісту
незамінних амінокислот ідеальному білку (табл. 7).
Хімічний склад і вміст мікронутрієнтів допоміжної сировини рослинного
та тваринного походження наведені в таблиці 8 [5].
Таблиця 7
Оцінка відповідності амінокислотного складу білків насіння чіа та льону
ідеальному білку зі шкалою ФАО/ВОЗ, г/100 г білка
Амінокислота
Валін
Ізолейцин
Лейцин
Метіонін+Цистин
Треонін
Фенілаланін+Тирозин
Триптофан
Лізин
Всього

Чіа
6,7
4,5
8,1
2,9
4,3
9,8
сліди
5,9
42,2

Льон
5,09
4,40
6,10
2,85
4,07
6,79
сліди
4,0
33,3

Ідеальний білок за ФАО/ВОЗ
5,00
4,00
7,00
3,50
4,00
6,00
1,00
5,50
36,0

Таблиця 8
Хімічний склад і вміст мікронутрієнтів сировини рослинного та
тваринного походження
Продукти

Хліб
пшеничний
Сухарі
пшеничні
Молоко
сухе
Олія
рафін.

Вода,
%

Білки,
%

Ліпіди,%

Вуглеводи,
%

Клітковина,%

34,3

7,9

1

51,9

12

8,5

1,6

4

25,6

0,1

0

Мінеральніречовини(мг)

Вітаміни(мг)

Калій
133

Кальцій
25

Магній
35

Фосфор
86

Залізо
1,6

Каротин
-

A

B1

B2

PP

C

-

Натрій
368

-

0,16

0,08

1,59

-

47,6

-

301

109

24

17

75

1,1

-

-

0,12

0,08

1,07

-

25

39,4

-

400

1000

919

139

790

1,1

0,11

0,25

0,2

1,3

0,7

4

99,9

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Із даних таблиці 8 видно, що овочі характеризуються високим вмістом
макро-, мікроелементів, вітамінів, води та низьким вмістом ліпідів. Цибуля
містить багато вітаміну С (10 мг/100 г), специфічний для даної сировини
флавоноїд кверцетин, сапоніни, фітонциди, органічні кислоти, ефірні олії, які
надають особливий запах і присмак стравам із її додаванням [6].
Сукупність результатів досліджень свідчить, що обрана рибна та рослинна
МОНОГРАФИЯ
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сировина характеризуються високими показниками харчової, біологічної
цінності, безпечністю та можуть бути використані у виробництві харчової
продукції.
1.3. Розробка рецептур рибних напівфабрикатів
Зразки напівфабрикатів підібрали з урахуванням вмісту в них основних
компонентів: 1 зразок – з додаванням насіння льону; 2 зразок – з додаванням
насіння чіа, контрольний зразок – без добавок, лише на основі м'яса коропа.
Для виробництва рибних котлет були розроблені рецептури, які наведені в
таблиці 9.
Тaблиця 9
Рецептурний склад рибних котлет, %
Компонент

Фарш з коропа
Насіння льону
Насіння чіа
Сіль
Яйця курині в фарш
Хліб
Молоко
Яйця для льєзону
Панірувальні сухарі

Маса компоненту в зразках, г
Контроль
Зразок 1
Зразок 2
77
75
72
–
2
–
–
–
2
1
1
1
5
5
5
3
3
3
5
5
5
6
6
6
3
3
3

1.4. Характеристика хімічного складу напівфабрикатів
Досліджений хімічний склад напівфабрикатів. Результати проведеної
роботи представлені в таблиці 10.
Таблиця 10
Хімічний склад напівфабрикатів, % (n=5, p≤0,05)
Зразок

Контроль
Зразок 1
Зразок 2

Вміст вологи

Вміст білку

Вміст ліпідів

72,50 ± 5,21
65,70 ± 4,67
63,80 ± 6,04

14,87 ± 0,42
17,49 ± 0,53
20,50 ± 0,27

4,15 ± 0,28
12,66 ± 0,97
15,52 ± 0,72

Вміст
мінеральних
речовин
2,37 ± 0,12
2,92 ± 0,17
3,72 ± 0,24

Аналіз загального хімічного складу напівфабрикатів виявив, що вміст
білку у розроблених зразках (рец. № 1, 2) коливається від 14,87 до 20,50 %. Це
пояснюється тим, що всі зразки містять приблизно однакову долю білоквмісних
інгредієнтів. Відрізняються вони природою походження інгредієнтів: кнтроль –
джерелом білку є здебільшого рибна сировина, а в розроблених зразках (рец. №
1, 2) – рослинна сировина. Вміст ліпідів у прототипі становить 4,15 %, у зразках
рец. № 1, 2 – 12,66-15,52 % - за рахунок введення до цих рецептур чіа та льону,
МОНОГРАФИЯ

11

ISBN 978-617-7414-44-4

Развитие технологий будущего

що позитивно впливає на смакові властивості розроблених напівфабрикатів і
робить їх більш соковитими.
1.5. Дослідження змін показників якості морожених напівфабрикатів
під час зберігання
В процесі зберігання морожених напівфабрикатів вивчали перебіг процесів
гідролізу і окислення ліпідних речовин.
Ступінь накопичування жирних кислот в результаті гідролітичного
розкладання ліпідів напівфабрикатів вивчали за зміною кислотного числа
ліпідів. Результати досліджень представлені на рисунку 1.
Дані рисунку 1 свідчать, що зміни кислотного числа ліпідів
напівфабрикатів під час зберігання протягом 180 днів при температурі мінус 18
0
С мають лінійну тенденцію до збільшення.

Рис. 1. Динаміка кислотного числа ліпідів напівфабрикатів
Кислотні числа ліпідів контрольного зразку після 90 дня зберігання
досягають 4,0 мг КОН/1 г жиру і продовжують збільшуватися, що свідчить про
інтенсивний гідроліз ліпідів і накопичення вільних жирних кислот у цих
зразках. Кислотне число ліпідів зразків рец. № 1, 2 впродовж 180 днів
зберігання поступово збільшується і лише до кінця терміну зберігання (180
день) досягає 4 мг КОН/1 г жиру.
Окислювальні процеси в ліпідах напівфабрикатів вивчали по змінах у
накопичуванні первинних продуктів окислення - перекисів і вторинних
продуктів – карбонільних сполук. Результати досліджень змін перекисного
числа ліпідів напівфабрикатів під час зберігання представлені на рисунку 2.
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Рис. 2. Динаміка перекисного числа ліпідів напівфабрикатів
Як видно з рис. 2 динаміка змін перекисного числа ліпідів напівфабрикатів
має нелінійний характер. Перекисне число ліпідів контролю протягом 60 днів
зберігання збільшується до 0,03 % йоду, що характеризує жир як свіжий;
протягом 60 – 135 доби холодильного зберігання перекисне число збільшується
до 0,06 % йоду – при таких значеннях жир не підлягає зберіганню і після 135
доби, коли значення перекисного числа перевищує 0,06 % йоду,
характеризується як жир сумнівної якості. Жир зразків № 1 протягом 90 днів,
рец. № 2 протягом 60 днів зберігання характеризується як свіжий; після цього
терміну якість жиру погіршується та характеризує жир як той, що не підлягає
зберіганню.
Висновки
На основі результатів власних експериментальних досліджень визначені
перспективні напрями переробки прісноводної рибної сировини та
підтверджено доцільність сумісності прісноводної риби і нетрадиційної
сировини у складі січених напівфабрикатів.
На підставі узагальнення теоретичного матеріалу та експериментальних
досліджень встановлена висока біологічна цінність насіння льону (ɷ3 – 35 %, ɷ6
– 20 %, олеїнова кислота 17 – 22 %, лінолева 15 – 20 %, Р – 18,94 %, К – 28,33
%) та чіа (ɷ3 – 35 %, ɷ6 – 40 %, К – 63 %, Cu – 9 %, P – 95 %, К – 5 %, Zn – 23
%). Обґрунтована доцільність використання нетрадиційної сировини (насіння
льону і чіа) в технології напівфабрикатів з метою підвищення їх біологічної
цінності.
Аналізуючи представлені дані можна стверджувати, що розроблена
технологія рибних напівфабрикатів, значно розширить асортимент продуктів
функціонального призначення на основі природних компонентів, що дозволить,
в певній мірі, розширити актуальну проблему переробки прісноводної риби.
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ГЛАВА 2.
НОВЫЕ ВИДЫ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ СФЕРООБРАЗНОЙ
ФОРМЫ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-009

Введение.
Основная функция любого уплотнения – способность контролировать
утечки уплотняемой среды. Абсолютное исключение утечек необходимо в
основном для уплотнений неподвижных соединений и работе с вредными
средами. В подвижных уплотняемых соединениях допускается и даже
необходима определенная утечка для уменьшения сил трения, охлаждения,
снижения износа и выноса его продуктов из гидро-(пневмо) цилиндров [1-3].
2.1. Состояние вопроса об эффективном уплотнении исполнительных
механизмов не стандартной формы
Щелевые втулки-уплотнения [1-3] разработаны для уплотнения плунжеров
и поршней гидроцилиндров для машин различного назначения и являются
новым, мало исследованным видом уплотнений. Основными преимуществами
щелевых втулок-уплотнений перед другими видами уплотнений является
сравнительная простота конструкции, уплотнения разных видов рабочих сред
(вода, эмульсия, минеральные масла, сжатый газ), минимальное трение,
возможность восприятия радиальных нагрузок, контролирования утечек,
трения и износа, создания комплексов уплотнений.
Щелевые втулки-уплотнения выполнены из различных материалов для
исследования влияния свойств этих материалов на величину обжатия
исполнительного
механизма
машины.
Щелевые
втулки-уплотнения
представлены на рисунке 1. Здесь показаны втулки из латуни 1, стали 2,
капролоктана 3 и 6, текстолита 4 и пропитанного маслом текстолита 8, капрона
5 и чугуна 7.
Втулки-уплотнения
устанавливаются
на
штоках
и
поршнях
гидроцилиндров и нагружаются регулируемым давлением рабочей среды со
стороны, противоположной уплотняемой щели, вызывая деформацию втулкиуплотнения и изменение радиальных размеров щели, по которой идет утечка
жидкости, до нуля и даже до натяга. Изменение размера щели вызывает
соответствующее изменения величины утечки жидкости из уплотняемой
полости цилиндра. Радиальная деформация втулки-уплотнения зависит от
разницы давлений на ее цилиндрические поверхности, толщины стенки, модуля
упругости материала втулки.
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Рис.1. Общий вид втулок-уплотнений из различных материалов
Анализ последних публикаций [1-4] показывает, что с точки зрения
повышения качества уплотнительных устройств перспективными являются
щелевые втулки-уплотнения, для которых характерны высокая долговечность,
сопротивляемость износу, восприятие перекосов и эксцентриситетов в
определенных пределах, а также допустимость утечек. Наибольший интерес
могут
представить
разработанные
в
Донбасской
государственной
машиностроительной академии щелевые втулки-уплотнения с управляемой
регулировкой зазора щели между уплотняемыми элементами.
2.2. Пути решения уплотнений сферообразных исполнительных
механизмов
Основной целью работы является расширение области применения
разработанных регулируемых щелевых втулок-уплотнений, которые могут
применяться для уплотнения подвижных соединений устройств, с рабочими
органами различной формы работающих на минеральном масле или эмульсии.
Особенностью разработанных втулок-уплотнений является возможность
регулирования величины зазора (щели), по которому идет утечка жидкости в
зависимости от величины этой утечки. Регулирование величины зазора
позволяет снижать до минимума величину утечек, обеспечивая при этом вынос
продуктов износа из гидропневмоцилиндров, охлаждение зоны трения,
особенно при эксцентричном приложении нагрузки, когда боковые
составляющие сил воспринимаются непосредственно втулки-уплотнения.
Компенсируется износ втулок-уплотнений в процессе работы, увеличиваются
МОНОГРАФИЯ
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межремонтные сроки работы цилиндров с регулируемыми втулкамиуплотнениями. Кроме того, использование втулки-уплотнения позволяет
уплотнять тела типа сферы, что невозможно другими типами уплотнений.
Теоретические исследования работы щелевых втулок-уплотнений
показали, что основным фактором, влияющим на величину регулировочного
давления, на поверхность втулок-уплотнений, противоположную поверхности
уплотняемой щели является модуль упругости материала втулки-уплотнения.
Имеет значение также толщина стенки втулки-уплотнения и размеры
уплотняемого диаметра.
Такие уплотнения отличаются от других видов уплотнений, применяемых
в гидросистемах, наличием щели между уплотняемой полостью гидроцилиндра
и внешней средой.
2.3. Экспериментальная установка для исследования щелевых втулокуплотнений
На базе экспериментальной установки [2] для исследования щелевых
втулок-уплотнений гидроцилиндров была сконструирована установка для
исследования щелевых втулок-уплотнений шаров, с уплотняемым диаметром
40мм. схема, которой представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Конструктивная схема экспериментальной установки для
исследования щелевых втулок-уплотнений
МОНОГРАФИЯ
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Общий вид установки представлен на рисунке 3. Установка включает в
себя гладкий цилиндрический плунжер 9 диаметром 40 мм, размещенный в
корпусе 3 и втулок уплотнений 6. Со стороны торцов корпуса на плунжер
установлены две втулки 4, опирающиеся торцами во фланец 1 и втулки 6.
Фланцы, стянуты шпильками 2 и гайками 10. Во фланце 1 установлен винт 10,
фиксирующий в осевом направлении исполнительный орган (сферообразное
тело либо шар) 8 внешний вид которого представлен на рисунке 4. Во втулках
4, 6 установлены уплотнения 7 в виде резиновых колец. Система управления
установкой состоит из насоса 15, с баком 16, обратного клапана 14,
предохранительного клапана 17, ручного насоса 11манометров 12 мерной
емкости 13.

Рис. 3. Общий вид экспериментальной установки для исследования
щелевых втулок-уплотнений

Рис. 4. Внешний вид бочкообразного тела и шар максимальным
диаметром 40мм для исследования щелевых втулок-уплотнений
МОНОГРАФИЯ
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Работает установка при подаче давления рабочей среды (далее жидкость)
от источника давления (насоса) 15 в рабочую полость. Через кольцевые щели
между бочкой и втулкой 6 жидкость вытекает в отвод и по трубопроводам
сливается в мерную емкость 13. При помощи ручного насоса 11, жидкость под
давлением подается на внешнюю цилиндрическую поверхность втулкиуплотнения, деформирует их в радиальном направлении и уменьшает зазор, по
которому протекает жидкость.
При уменьшении зазора в уплотняемых щелях величина утечек будет
уменьшаться, что фиксируется мерной емкостью 13. Винтом 5 рабочий орган 8
можно перемещать в осевом направлении. Манометры 12 позволяют
контролировать уровень давления во всех гидролиниях установки.
2.4. Методика проведения экспериментов при испытании втулокуплотнений для исполнительных механизмов сферообразной формы
Методика проведения экспериментов с применением данной установки
включает следующие этапы:
– подача постоянного давления жидкости в центральную полость
установки и замер утечек через уплотнения с помощью мерной емкости при
разных степенях обжима втулки-уплотнения;
– подача переменного давления жидкости в центральную полость
установки и замер утечек через уплотнения с помощью мерной емкости при
постоянной степени обжима втулки-уплотнения;
Разработанная методика позволяла определять при разных давлениях
усилие трения при перемещении плунжера. Исследовались втулки-уплотнения
с

внутренним

радиусом

соответственно к1 =

rв =20мм,

наружным

радиусом

rн =25мм,

rн 25
=
= 1,25 . Материалом втулки-уплотнения были
rв 20

выбраны сталь, чугун, латунь, капрон и текстолит.
В таблице 1 показаны результаты расчета максимального и минимального
давлений на наружной поверхности втулки-уплотнения для достижения
близкого к нулю зазора в щели, при котором утечки будут минимальными.
Эксперименты проводились на установке и по разработанной методике, на
минеральном масле «Индустриальное-20» при средней температуре масла
около 30С ° . Каждый опыт включал не менее пяти замеров, экспериментальные
данные обрабатывались по общепринятым методикам.
Распределение давления в щели по длине, материал – капрон при разных
значениях управляющего давления представлена на рисунке 5.
Утечки жидкости через щель при разных давлениях управления на втулкууплотнение представлены на рисунке 6. На графиках кривые соответствуют
материалам: 1- сталь; 2- чугун; 3- латунь; 4- капрон; 5- текстолит.
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Таблица 1
Результаты расчета давлений на наружную поверхность втулокуплотнений для достижения нулевого зазора уплотняемой щели
Рпред
δ 0 ,мм
Материал втулки-уплотнения
Е, МПа
,МПа
2×105
1,1×105
1,5×105
2×103
6×103

Сталь
Чугун
Латунь
Капрон
Текстолит

0,08
0,07
0,07
0,18
0,11

200...350
96...182
88...176
4.5...9
8...12

Р изм, МПа

7

Давление в щели

6
5
0 МПа

4

2 МПа

3

4 МПа

2

6 МПа
8 МПа

1
0
0

20

40

60

На длине в тулки

80

100
L мм

Рис. 5. Распределение давления в щели по длине, материал – капрон
Q мл/мин
160
140
120

Сталь

100

Чугун

80

Латунь

60

Текстолит
Капрон

40
20
0
0

2

4

6

8 10 12 14 16

Руп., МПа
Рис. 6. Утечки жидкости через щель при разных давлениях
управления на втулке
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Силы трения в стальных, чугунных и латунных втулках-уплотнениях
возрастают незначительно. Это можно объяснить увеличением трения по мере
роста давления в резиновых кольцах на противоположном конце плунжера, а
также некоторой радиальной деформацией втулок-уплотнений под действием
давления Рупр .
Силы трения у капроновых и текстолитовых втулках-уплотнениях растут
очень интенсивно и их максимальное значение замерить не удалось из-за
ограничений силомера. Под действием давления управления втулкиуплотнения деформируются до исключения зазора и резкого повышения силы
трения при Рупр =4–5 МПа, что соответствует теоретическим значениям.
Распределение давления в щели по ее длине измерялось перемещением
плунжера с радиальным отверстием, которое устанавливалось через каждые
5 мм вдоль всей втулки-уплотнения длиной 90 мм. Изменялись давления на
наружную поверхность от 0 до 16 МПа для стальных, чугунных и латунных
втулок и от 0 до 8 МПа для капроновых и текстолитовых. Разброс давления по
длине щели для стальных, чугунных и латунных втулок при разных Рупр лежит
в пределах 10-15% поэтому на графиках показаны усредненные кривые.
Разброс давлений в щели вдоль ее длины для капроновых и текстолитовых
втулок-уплотнений показывает их деформацию в пределах зазора в щели уже
при давлениях управления 3-8 МПа, что соответствует теоретическим расчетам.
Утечки жидкости через уплотняемые щели уменьшаются более
интенсивно для капроновых и текстолитовых уплотнений и в меньшей степени
для стальных, чугунных и латунных. Это в целом соответствует теоретическим
положениям. Однако следует отметить, что испытанию подвергались втулкиуплотнения с длиной более двух диаметров плунжера и величины зазоров
оказывают существенное (в кубе) влияние на величину утечек.
Расчеты высоты зазора щели для разных материалов втулок (текстолит,
капрон, бронза, чугун, сталь) проводились по следующей формуле:

h0 = 3

Q ⋅ 12 ⋅ υ ⋅ ρ ⋅ l
,
π ⋅ d ⋅ ∆π 1 + 1,5 ⋅ ε 2

(

)

(1)

где Q – расход жидкости через щель;
υ – коэффициент кинематической вязкости;
ρ – плотность жидкости;
l – длина щели в направлении утечки;
πd – ширина щели;
Δр – перепад давления;
ε – относительный эксцентриситет.
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Таблица 2
Высота зазора щели при концентричном положении плунжера, материал –
текстолит
Длина щели l, мм
Высота зазора щели h0, мм
0
0
0
0
0
0
10
0,02774
0,02773 0,027054 0,026841 0,026772
20
0,03722 0,0345529 0,032791 0,031991 0,031824
30
0,04138 0,0374519
0,03469 0,033532 0,033266
40
0,04283 0,0385181 0,034517 0,033223 0,032687
50
0,04097 0,0369761 0,032516 0,030946 0,030266
60
0,03931 0,0362166 0,030291 0,028573 0,02777
70
0,02841 0,0271684 0,021132 0,019511 0,018838
80
0
0
0
0
0
Полученные значения для текстолита сведены в таблицу 2. Графики
зависимости высоты зазора щели от длины щели представлены на рисунке 7.

Рис. 7. Зависимость высоты зазора щели от длины щели (материал –
текстолит)
Выводы
– подтверждена работоспособность втулок-уплотнений с регулируемой
уплотняемой щелью путем подачи давления управления на поверхность,
противоположную управляемой;
– возможно регулирование величины утечек через втулку-уплотнение
изменением давления управления;
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– зазоры в уплотняемой щели желательно выполнять минимальными
(менее 0,1 мм, для диаметров 40 и менее), что снижает требуемое давление
управления для снижения утечек;
– длину втулки-уплотнения целесообразно выбирать 1,2–1,6 уплотняемого
диаметра при диаметрах 10-100 мм и тем меньше, чем меньше модуль
упругости материала втулки-уплотнения;
– по эффективности уплотнение сферы отличается не значительно от
уплотнения плунжера.
– при проектировании узлов с уплотнениями шара можно опираться на
данные, полученные при исследовании уплотнения плунжера с помощью
втулки-уплотнения.
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ГЛАВА 3.
БЕЗПРОВІДНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЦИФРОВІ МЕРЕЖІ ДЛЯ
УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-011

Вступ
Народне господарство України розвивається шляхом підвищення
ефективності виробничих процесів. Головний приріст продукції відбувається за
рахунок підвищення продуктивності праці шляхом автоматизації процесів
керування технологічними процесами. Важливим напрямком у роботі щодо
підвищення ефективності виробництва є впровадження інтелектуальних
технологій управління, більш раціональне використання трудових ресурсів і
зниження трудових витрат при скороченні ручної і важкої фізичної праці [1].
Основу автоматизації виробництва складають автоматизовані і
автоматичні системи керування складними технологічними процесами,
агрегатами та виробництвами з використанням сучасних технічних засобів
автоматизації і комп’ютерної техніки. Застосування автоматизованих систем
керування підвищує рівень організації виробництва і оперативність керування
технологічним процесом, скорочує цикл виробництва, збільшує фондовіддачу.
При цьому з’являється можливість для переходу до оптимізованих
технологічних процесів, що збільшує продуктивність установок і агрегатів,
підвищує ефективність використання сировини та матеріалів, запобігає
аварійним ситуаціям. Одночасно, якість готового продукту покращується, а
його характеристики стабілізуються [1].
Альтернативою традиційним аналоговим технологіям в автоматизованих
системах управління стали рішення на базі спеціалізованих цифрових мереж,
що складаються з багатьох вузлів, обмін між якими здійснюється цифровим
способом. В даний час в світі використовується більше сотні різних
спеціалізованих цифрових мереж, протоколів і інтерфейсів, застосовуваних у
системах автоматизації [2-5].
Сучасні системи управління технологічними процесами, як правило, на
базі кабельних мереж (вита пара, оптоволоконний кабель, коаксіальний кабель).
Прокладання таких кабельних мереж у виробничих цехах є складним і
дороговартісним завданням. Використання кабелів, як середовища передавання
даних в умовах деяких виробництв є ускладненим або взагалі неприйнятним
технологічно. Тому актуальним завданням для таких підприємств, які
проводять модернізацію своїх виробничих потужностей, є створення систем
автоматизації технологічних процесів на базі безпровідних технологій. Системи
автоматизації на базі безпровідних технологій значно простіше розгортаються.
Крім того, вони значно гнучкіші при подальшій модернізації чи зміні
конфігурації. А саме головне, вони не створюють незручностей і не заважають
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здійсненню технологічних операцій та інших дій на відміну від систем, які
базуються на кабельних системах передавання даних [6].
3.1. Безпровідні спеціалізовані цифрові мережі
Останні роки характеризуються все більшим поширенням мереж, які
побудовані за допомогою радіотехнологій, що дозволяють забезпечити
максимальну мобільність і незалежність. В даний час очевидно, що безпровідні
мережі практично знаходяться поза конкуренцією по оперативності
розгортання, мобільності, широті можливих додатків, у багатьох випадках
будучи єдиним економічно виправданим рішенням [7].
У мережах радіодоступу використовуються різні технології фізичного
(сигнального) рівня. Зокрема, використовуються наступні способи розширення
смуги частот радіосигналу: за допомогою стрибкоподібної зміни частоти
сигналу (англ. Frequency Hop Spread Signal - FHSS), за допомогою зміни фази
одночастотного сигналу відповідно до коду полосорозширюючої послідовності
(Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS), шляхом застосування безлічі сигналів
на ортогональних (незалежних) несучих (Orthogonal Frequency Digital
Multiplexing - OFDM) та інші [7].
В даний час в світі виробляються та експлуатуються десятки безпровідних
спеціалізованих цифрових мереж для різних сфер народного господарства.
Для систем життєзабезпечення будівель та квартир використовується
майже три десятки різних безпровідних спеціалізованих цифрових мереж, які
забезпечують ефективну роботу як невеликих об’єктів так і об’єктів дуже
великих розмірів і складності [2-5]. Зокрема, можна відмітити:
- BACnet (з різними середовищами передавання даних, в т.ч. з
безпровідними сегментами);
- KNX / EIB (з різними середовищами передавання даних, в т.ч. з
безпровідними сегментами);
- ZigBee (безпровідна мережа);
- Z-Wave (безпровідна мережа);
- ONE-NET (безпровідна мережа).
Для систем віддаленого зчитування показників лічильників води, газу,
тепла, електроенергії за кордоном використовуються наступні безпровідні
спеціалізовані цифрові мережі [8-9]:
- WM-Bus (розробник: Open Metering Systems. Затверджена європейським
стандартом EN13757-4:2012);
- WMRNET (розробник: APPCON Technologies (Китай));
- EverBlu (розробник: Itron).
Останнім часом набувають поширення безпровідні спеціалізовані цифрові
мережі і в інших сферах (відмінних від вищевказаних): інтелектуальні системи
освітлення вулиць, системи паркування автотранспорту в містах, сільське
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господарство, в медицині для безперервного моніторингу пацієнтів
(температури, ЕКГ, частоти серцевих скорочень, рівня кисню, рівня цукру в
крові).
Для деяких завдань в промисловості можуть також використовуватися
безпровідні мережі [9-14]:
- ENCOM;
- Weightless-W;
- DASH7;
- LTE-M.
Результати аналізу джерел інформації [8-20] для зручності подальшого
дослідження було сформовано в табличній формі (її невелика частина
зображена нижче в таблиці 1).
Таблиця 1
Дослідження безпровідних спеціалізованих цифрових мереж
Назва
мережі

ZigBee

Затверджена
стандартом
або розроблена у
відповідності до
існуючого стандарту
IEEE 802.15.4

Z-Wave

ITU-T G.9959

ONE-NET

WM-Bus

EN13757-4:2012

Топологія

Максимальна
довжина
сегменту мережі,
м

Максимальна
швидкість
передавання
даних, кбіт/с

Сфера
використання

зірка,
дерево,
mesh
mesh

100

250

“розумний”
будинок

40

100

зірка,
mesh

кілька
кілометрів при
топології “mesh”
та шидкості
передавання
даних 38,4 кбіт/с
5000

230 (для
топології
“зірка”)

“розумний”
будинок
“розумний”
будинок

зірка

WMRNET

mesh

3000

EverBlu

mesh

300
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2,4
(для відстані –
до 5000 м)
100
(для відстані –
до 1000 м)
5

Зчитування
даних з 100
лічильників за
5-10 хвилин в
груповому
режимі або
250-500 в
одинарному
режимі

для віддаленого
зчитування
показників
лічильників
води, газу,
тепла
для віддаленого
зчитування
показників
лічильників
газу і води
для віддаленого
зчитування
показників
лічильників
води, газу,
тепла,
електроенергії
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3.2. Критерії вибору безпровідної спеціалізованої мережі для об’єктів
нафтогазового комплексу
Основними критеріями для вибору безпровідних спеціалізованих
цифрових мереж для об’єктів нафтогазового комплексу мають бути критерії:
- жорсткої детермінованості поведінки;
- забезпечення функцій реального часу.
Тобто, для таких об’єктів необхідні безпровідні спеціалізовані цифрові
мережі, які забезпечать реакцію автоматизованої системи керування на зміни,
які відбуваються на об’єкті нафтогазового комплексу передбачувано
(прогнозовано) із заданою точністю і швидкістю в заданий час.
Більшість існуючих безпровідних спеціалізованих цифрових мереж не
відповідають цьому критерію. Це зумовлено тим, що на етапі проектування для
них дані критерії не були визначальними. Адже, наприклад, якщо світло в
кімнаті ввімкнеться на одну секунду пізніше з будь-якої причини, то це не
призведе до катастрофічних наслідків (тому в системах будинкової та
квартирної автоматизації дані критерії не виконується – адже їх реалізація
призвела б до здорожчання таких систем). Проте, якщо на нафтохімічному
заводі система керування зреагує на зміни на об’єкті через одну секунду, то це
може призвести до катастрофи з важкими наслідками (втрата обладнання через
його руйнування, екологічними, та навіть призвести до людських жертв) [21].
Також для промислового використання не придатні безпровідні
спеціалізовані цифрові мережі, які розроблялись для віддаленого зчитування
показників лічильників води, газу, тепла, електроенергії. В таких системах
кінцеві пристрої більшість часу перебувають в режимі “сну” і виходять з даного
режиму для зняття даних з лічильників і їх подальшої передачі згідно
встановленого графіка, наприклад, раз в годину, чи раз в 12 годин, чи раз в
день. Такий підхід при розробці вищевказаних мереж був зумовлений
досягненню іншої мети: максимально довго працювати автономно без заміни
елемента живлення [21].
Безпровідні спеціалізовані цифрові мережі, які розроблені для
інтелектуальних систем освітлення вулиць, сільського господарства теж не
відповідають критеріям жорсткої детермінованості поведінки та забезпечення
функцій реального часу, адже при їх розробці вони не були реалізовані з
причин [21]:
- для виконання основних функцій згідно призначення вони не потрібні;
- реалізація відповідності критеріям “жорсткої детермінованості
поведінки” та “забезпечення функцій реального часу” призвела б до
здорожчання цифрових систем на базі таких мереж.
Інші характеристики мереж доцільно розглядати тільки якщо дані мережі
відповідають критеріям “жорсткої детермінованості поведінки” та
“забезпечення функцій реального часу”.
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Важливим критерієм при виборі мережі серед мереж, які відповідають
критеріям “жорсткої детермінованості поведінки” та “забезпечення функцій
реального часу” є критерій “відкритості мережі”.
Унікальні системи, тобто системи, що працюють по унікальних
протоколах зв'язку, які вироблені й підтримуються однією компанією,
одержали назву закритих систем. При використанні таких систем можуть
виникнути проблеми з інтеграцією виробів від різних виробників.
Успішно інтегрувати в єдину систему вироби від різних виробників,
дозволяє використання принципів відкритих систем. Наприклад, системи, які
побудовані на базі мереж, що створені з використанням відкритого стандарту
(наприклад стандарт IEEE 802.15.4e-2012 в мережах Wireless HART та
ISA100.11a).
3.3. Безпровідні спеціалізовані цифрові мережі для об’єктів
нафтогазового комплексу
Тривалий період не було відкритих базових технологій для розробки
кінцевих безпровідних спеціалізованих цифрових мереж промислового
призначення. В зв’язку з цим в 2007 році компанія “Pilz GmbH & Co. KG”
розробила безпровідну спеціалізовану цифрову
мережу Industrial Radio
Network (induraNET p), яка була призначена саме для впровадження на
промислових об’єктах. Дана мережа має топологію “зірка” з одним
центральним вузлом, до якого підключають до 64 пристроїв.
В другій половині 2000-х років робоча група IEEE 802.15.4 розпочала
роботу над змінами до MAC-рівня для існуючого стандарту IEEE 802.15.4-2006.
Метою цієї роботи було покращення функціональності MAC 802.15.4-2006.
28 березня 2012 року був опублікований стандарт IEEE 802.15.4e-2012. В
порівнянні з попередньою редакцією від 2011 року було додано ряд
функціональних можливостей для MAC-рівня IEEE 802.15.4, щоб він краще
підтримував промислові рішення та забезпечив сумісність із модифікаціями
китайської спеціалізованої комп’ютерної мережі WPAN.
На базі вищевказаної відкритої технології IEEE 802.15.4e-2012 розроблені
та вданий час експлуатуються в промислових умовах дві безпровідні
спеціалізовані цифрові мережі:
- Wireless HART (розроблена і виробляється компанією “Rosemount
(США)”)
- ISA100.11a (розроблена International Society of Automation (ISA),
виробляється компаніями Yokogawa (Японія) та Honeywell Process Solutions
(США)).
Специфікація IEEE 802.15.4e значно покращила стандарт IEEE 802.15.4.
Найбільш важливим вдосконаленням стала розробка механізму TSCH (Time
Slotted Channel Hopping), який забезпечуватиме детерміновану (прогнозовану,
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передбачувану) роботу та збільшить пропускну здатність мережі [12].
В таблиці 2 відображено основну інформацію про безпровідні
спеціалізовані цифрові мережі WirelessHART, ISA-100.11a, induraNET p,
PROFINET, які відповідають критеріям “жорсткої детермінованості поведінки”
та “забезпечення функцій реального часу”, що дозволяє використовувати їх на
промислових об’єктах.
Таблиця 2
Безпровідні спеціалізовані цифрові мережі WirelessHART, ISA-100.11a,
induraNET p та PROFINET
Повна назва мережі

На базі якої технології
відбувається бездротова
передача даних
Частота, ГГц
Розробник / виробник

Рік створення
Максимальна довжина
сегменту в приміщенні,
м
Максимальна
швидкість передавання
даних
Максимальна кількість
підключень на сегмент
Теоретично можлива
максимальна кількість
підключень на мережу
Затверджена
стандартом
Виробник виробляє
промислову мережу на
базі кабельних систем
передавання даних

Назва спеціалізованої комп’ютерної мережі
WirelessHART
ISA-100.11a
induraNET p
Wireless Highway
ANSI/ISA-100.11a
Industrial
Addressable Remote
Radio Network
Transducer
стандарт IEEE 802.15.4
стандарт IEEE 802.15.4
стандарт
ІЕЕЕ
802.11b/g
2,4
2,4
2,4
Rosemount (США)
розроблено International
Pilz GmbH &
Society of Automation
Co. KG
(ISA) / виробляється
(Німеччина)
Yokogawa (Японія) та
Honeywell Process
Solutions (США)
друга половина 2000-х
2009
2007
200
200
100

PROFINET
Process Field
Network
стандарт
ІЕЕЕ 802.11ас

PROFINET
International
(В т.ч.:
Siemens,
Phoenix
Contact, GE ..)
2000-і роки
100

250 кбіт/с

250 кбіт/с

1,3 Гбіт/с

15

16

64

32

30000

не має теоретичного
адресного обмеження

256

IEC 62591-1

IEC 62734

-

не має
теоретичного
обмеження
-

так
(мережа HART)

-

так
(мережа
SafetyNET p)

так

3.4. Алгоритм вибору безпровідної спеціалізованої цифрової мережі
В даний час в світі використовується більше ста спеціалізованих цифрових
мереж [1-21]. Велика кількість спеціалізованих цифрових мереж пов’язана з
наявністю великої кількості вимог до технологічних процесів, які
автоматизуються. Ці вимоги не можуть бути задоволені універсальним і
економічно оптимальним рішенням. Тому для керівництва підприємств і
спеціалістів служб КВПіА важливою задачею є правильний вибір базової
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мережі для певної ділянки системи автоматизації підприємства [22].
Для вирішення вищевказаної проблеми розроблено алгоритм вибору
спеціалізованої безпровідної цифрової мережі, який визначає послідовність дій
направлених но досягнення поставленої мети (рис.1).

Рис. 1. Алгоритм вибору безпровідної спеціалізованої цифрової мережі
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3.5 Класифікація сучасних безпровідних спеціалізованих цифрових
мереж для управління технологічними процесами на об’єктах
нафтогазового комплексу
При виборі безпровідної спеціалізованої комп’ютерної мережі важливо
врахувати на базі якої технології вона розроблена, адже це впливає на більшість
важливих показників розроблюваної мережі та на переспективи її модернізації
в майбутньому [23]. Тому було розроблено класифікацію сучасних
безпровідних спеціалізованих комп’ютерних мереж для управління
технологічними процесами на об’єктах нафтогазового комплексу (рис.2).

Рис. 2. Класифікація сучасних безпровідних спеціалізованих цифрових
мереж для управління технологічними процесами на об’єктах
нафтогазового комплексу
На базі технології ІЕЕЕ 802.11ас для управління технологічними
процесами на об’єктах нафтогазового комплексу можна використовувати
безпровідну версію спеціалізованої комп’ютерної мережі PROFINET, яка
забезпечить швидкість передавання даних 11-1300 Мбіт/с на відстані 30-100 м в
приміщеннях (до 1600 м на вікритих ділянках місцевості).
На базі технології ІЕЕЕ 802.11b/g для управління технологічними
процесами на об’єктах нафтогазового комплексу можна використовувати
безпровідну спеціалізовану комп’ютерну мережу InduraNET p, яка забезпечить
передавання даних на відстані 10-100 м в приміщеннях та 100-1000 м на
вікритих ділянках місцевості.
На базі технології ІЕЕЕ 802.15.4е для управління технологічними
процесами на об’єктах нафтогазового комплексу можна використовувати
безпровідні спеціалізовані комп’ютерні мережі ISA-100.11a та WirelessHART.
Обидві мережі розроблені спеціально для промислового використання і
МОНОГРАФИЯ
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забезпечують швидкість передавання даних 250 кбіт/с на відстані до 200 м на
частоті 2,4 ГГц. Мережа WirelessHART забезпечує обов’язкове шифрування
всіх даних, що передаються в ній. В мережі ISA-100.11a можливе шифрування
за допомогою симетричного алгоритму AES-128, але не обов’язкове. Крім того,
в мережі WirelessHART наявні засоби для контролю та керування
технологічним процесом HART7 на прикладному рівні моделі ISO/OSI, а в
мережі ISA-100.11a такі засоби можуть бути створені іншими розробниками,
але відсутні в базовому варіанті мережі.
Висновки
В даній роботі проведений аналіз сучасних безпровідних спеціалізованих
цифрових мереж, розкрито критерії вибору безпровідної спеціалізованої
цифрової мережі для об’єктів нафтогазового комплексу, охарактеризовано
спеціалізовані цифрові мережі для об’єктів нафтогазового комплексу та
представлено алгоритм вибору необхідної безпровідної спеціалізованої
цифрової мережі. Також в роботі представлена класифікація сучасних
безпровідних спеціалізованих цифрових мереж для управління технологічними
процесами на об’єктах нафтогазового комплексу.
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ГЛАВА 4.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-017

Введение
В государственной политике в качестве одного из приоритетов можно
указать вопросы, касающиеся сохранения и укрепление здоровья людей. Это
базируется на подходах, которые, связаны с формированием здорового образа
жизни и увеличения доступности медицинской помощи, а также ее и
качественных характеристик. Медицинская информационная система (МИС)
создается с целью улучшения качества и доступности медицинской помощи
населению, обеспечения прозрачности и доступности информации для
мониторинга и планирования деятельности медицинских организаций,
оптимизации работы служб и подразделений медицинских организаций [1-3].
В соответствии с концепцией создания и развития системы к
первоочередным задачам можно отнести:
- создание оперативного учета медицинской помощи и кадров в
медицинской организации за счет использования компьютерных технологий;
- повышение качества и доступности медицинской помощи вследствие
того, что автоматизируется труд медицинских работников и осуществляется
комплексная автоматизация по разным типам деятельности в медицинской
организации [4];
- создание эффективных информационных потоков среди разных
участников лечебно-диагностических процессов медицинской организации и
медицинской инфраструктуры в целом;
- сокращение рутинных операций по оформлению медицинской
документации [5];
- управление контролем качества лечения и оптимизацией деятельности
медицинской организации [6];
- обеспечение возможности групповой работы над различными
медицинскими документами.
В данной работе обсуждаются особенности формирования программноинформационного обеспечения в МИС.
4.1. Обзор функциональных характеристик МИС-аналогов [7-10]
Медицинская информационная система Медиалог.
Данная система
позволяет вести электронную медицинскую карту пациента, обеспечивает
возможность обмена электронными медицинскими картами между разными
учреждениями, содержит развитый и гибкий инструментарий для поддержки
расписания приема врачей, диагностических кабинетов, мест групповых
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занятий. Медиалог обеспечивает учет медицинских услуг и взаиморасчеты с
различными контрагентами медицинских учреждений – страховыми
компаниями, предприятиями и пациентами. В системе предусмотрены
механизмы для организация структурированного хранилища изображений,
поиска, просмотра и редактирования изображений. Из недостатков следует
отметить слабое обеспечение безопасности и конфиденциальности данных, что
в свою очередь является одним из ключевых требований к современной
информационной системе. Система имеет неудобный пользовательский
интерфейс, сложна в развертывании на рабочих местах и стоит при этом
больших денег.
Медицинская информационная система AKSI-клиника. AKSI-клиника
имеет надежную систему безопасности и конфиденциальности данных. Из
недостатков следует отметить высокую стоимость продукта. Система позволяет
хранить лишь структурированную текстовую информацию о пациенте.
Невозможно изменить систему под какую – либо менее масштабную задачу.
Медицинская
информационная
система
MedWork.
Данная
информационная система легка в администрировании и обучении за счет
удобного пользовательского интерфейса. Систему удобно использовать в
медпункте, крупной клиники, диагностическом центре, больнице из нескольких
зданий. MedWork открыта для доработки и сопровождения как персоналом
клиники, так и сторонними разработчиками. Из недостатков следует отметить
слабое обеспечение безопасности и конфиденциальности данных. Система не
позволяет связать несколько независимых учреждений здравоохранения в
единую сеть. При использовании системы возникали сбои, а также она долго
реагировала на действия пользователя.
Медицинская
информационная
система
Медотрейд.
Данная
информационная система является интегрированной платформой с единой
архитектурой, настраиваемым пользовательским интерфейсом и мощной
поддержкой пользователей. Система имеет специально разработанную для
небольших коммерческих санаторно-профилактических учреждений версию.
Средство защиты информации обеспечивает надежную безопасность и
конфиденциальность данных. Из недостатков следует отметить плохую
масштабируемость системы. Система не позволяет связать несколько
независимых учреждений здравоохранения в единую сеть. Система позволяет
хранить ограниченное количество графической информации о пациенте.
Анализ преимуществ и недостатков современных МИС дает возможность
сравнения продуктов.
Приведенная ниже таблица составлена в результате анализа информации,
представленной на официальных веб-сайтах медицинских информационных
систем.
Из результата сравнения можно сделать вывод о том, что большинство
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аналогов представляют сложность в развертывании и не позволяют
осуществить обмен информацией с другими системами. Так же видно, что чем
выше цена системы, тем надежнее в ней механизмы безопасности. Многие из
систем не позволяют пользователю перестраивать их под свои определенные
задачи.
Таблица 1
Результаты сравнения медицинских информационных систем
Параметр
Медиалог
AKSI Med Work
Медотрейд
клиника
Интуитивно Heт
Да
Да
Да
понятный
интерфейс
Хранение
Да
Heт
Да
Да
графической
информации
о пациенте в
электронной
карте
Легкость в
Heт
Да
Heт
Heт
развертыван
ии и
масштабируе
мости
Поддержка
3
4
5
4
системы (по
5 бальной
шкале)
Оценка
3
5
4
3
безопасност
и системы
(по 5
бальной
шкале)
Цена
Средняя
Высокая
Низкая
Низкая
системы
4.2. Описание логической структуры МИС
Система построена как распределенная вычислительная система с единым
центральным звеном, на основе трехзвенной архитектуры: клиент – сервер
приложений – сервер СУБД. Удаленный доступ конечных пользователей
Системы осуществляется с применением технологии «тонкий клиент».
Первичная информация готовится в медицинской организации (рисунок 1).
Ввод данных производится с АРМов соответствующих подсистем по
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медицинским и другим регламентированным учетным документам [11-13].
Каждый пользователь вносит только «свою» информацию, но получает доступ
к любым необходимым ему данным согласно распределению прав
пользователей (рисунок 2).

Рис. 1. Организация МИС
Сервисно-ориентированный подход включает описание бизнес-логики
интерфейсов сервиса (XML, WSDL, ...), имеет представление (хранение) в виде
индексированных и каталогизированных сервисов (XML, UDDL, …), схема
взаимодействия: удаленный вызов (RPC, НИР, SOAP, ...). Результатом такого
подхода является распределенное сервисно-ориентированное приложение.
Для доступа к базе данных используются хранимые процедуры и функции,
что дает множество преимуществ: стандартизация логики доступа к данным;
использование разными приложениями; безопасность (можно ограничить
доступ к таблицам); производительность: выполнение огромной работы за одно
обращение к серверу базы данных.
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Рис. 2. Организация доступа к ресурсам МИС
4.3. Структура программы
Общая структура МИС. В зависимости от вида представляемой
информации существует несколько входных точек в МИС – составляющих
профилей МИС (далее профили). Для персонифицированного учета оказания
медицинской помощи населению в медицинском учреждении, взаиморасчетов,
получения статистических отчетов (конечные пользователи - работники,
использующие первичную медицинскую документацию) предназначен профиль
«Сведения об оказанной медпомощи». Для персонифицированного учета
кадров, ведения паспорта медицинской организации, расписания врачей и т.д.
(конечные пользователи – работники организационно- управляющей структуры
медицинской организации) предназначен профиль «Регламент медицинской
организации». Для администрирования МИС предназначен профиль
«Администрирование» (конечные пользователи – администраторы МИС).
Ниже представлена детализированная структура вышеперечисленных
профилей МИС.
Профиль «Сведения об оказанной медицинской помощи» (рисунок 3)
включает следующие разделы: регистратура (приемный покой); пациенты
(поиск в базе, ввод новой записи, редактирование); предварительная запись;
выписка ПМД.
В раздел Медицинская помощь включены: персональные данные;
электронная медкарта; иммунопрофилактика.
В разделе Взаиморасчеты в ОМС: реестры счетов; протоколы обработки.
МОНОГРАФИЯ
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Рис. 3. Общая структура профиля «Сведения об оказанной медпомощи»
К разделу Статистика относятся: медстатистика для амбулаторной
(стоматологической) поликлиники; медстатистика для круглосуточного
стационара; медстатистика для дневного стационара; общая статистика и
аналитика.
Профиль «Регламент медицинской организации» включает следующие
разделы: Паспорт медицинской организации; Описание МО; Отделения МО;
Кабинеты МО; Кадры МО (рисунок 4).
Профиль «Администрирование» включает следующие разделы: создание и
управление правами доступа пользователей в рамках МИС; администрирование
подключений, протоколирование (рисунок 5).
Связи МИС с другими программами. МИС – часть региональной
медицинской информационной системы. Прикладное программное обеспечение
МИС размещается на инфраструктуре созданного в Воронежской области
центра обработки данных (ЦОДе) и интегрируется с РИР (рисунок 6).
Прикладные компоненты РИР размещаются также в ЦОДе, доступ к ним
конечных пользователей происходит при учете того, что применяются
принципы информационной безопасности на базе технологии "тонкий клиент".
Связи между составными частями показаны на рисунке 7.
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Рис. 4. Общая структура профиля «Регламент медицинской организации»

Рис. 5. Общая структура профиля «Администрирование»
МОНОГРАФИЯ

38

ISBN 978-617-7414-44-4

Развитие технологий будущего

Рис. 6. МИС как часть региональной медицинской
информационной системы

Рис. 7. Организация взаимодействия профилей МИС
4.4. Функциональное назначение МИС
Система решает следующие классы задач: создание базы данных;
актуализация баз данных; верификация; обмен информацией; печать.
МОНОГРАФИЯ
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Сведения о функциональных ограничениях на применение. Областью
применения МИС являются информационные системы учреждений и
организаций здравоохранения. Ограничений на применение МИС в рамках
медицинских информационных технологий нет.
Описание работы серверной части МИС. Сервер базы данных и сервер
приложений функционируют на базе центров обработки данных (далее - ЦОД),
для их использования применяется технология «тонкий клиент». Запуск МИС
происходит удаленно в момент подключения клиента к Web-приложению.
Доступ клиента к базе данных возможен только через сервер приложений, что
предоставляет дополнительную гарантию безопасности и непротиворечивости
информации, хранящейся в базе данных.
Функции МИС определяют логическую единицу программного кода и
предназначены для выполнения соответствующей операции в МИС.
Роли определяют набор логически взаимосвязанных функций.
Администратор подсистемы назначает пользователям права доступа на
выполнение операций в базе данных. В зависимости от потребности
конкретного пользователя к доступу к информации можно создать роль,
назначить ей привилегии на выполнение функций и затем назначить эту роль
пользователю. Допускается назначение пользователю любого количества
ролей. При необходимости изменить роль можно добавить или удалить у этой
роли привилегии на выполнение функций.
В процессе настройки МИС необходимо использовать (или создать) роли с
назначением им функций МИС или добавить функции уже имеющимся ролям.
Пользователи МИС имеют авторизованный доступ к информации. В
соответствии с правами доступа они могут выполнять в базе данных только те
операции, которые им были назначены администратором МИС посредством
ролей. Роли в своем описании содержат набор логически взаимосвязанных
функций. Пользователю может быть назначено любое количество ролей. После
настройки ролей МИС необходимо назначить пользователям созданные роли
Меню МИС, а также всех ее профилей служит для удобного вызова
функций. Перечень элементов меню строится динамически в соответствии с
назначенными пользователю правами доступа.
Элементам меню может быть: функциональный элемент, являющийся
гипертекстовой ссылкой для вызова функции; папка, содержащая ссылки на
другие папки или функциональные элементы.
При конфигурировании меню допускается любая глубина вложенности
элементов меню.
Описание работы клиентской части МИС. Пользователь имеет
авторизованный доступ к любому профилю МИС, используя веб-браузер,
например, MS Internet Explorer, в соответствии с назначенной ролью (ролями).
Запрос пользователя на получение информации поступает на сервер
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приложений с использованием протокола HTTP.
Описание функций профилей МИС. Профиль «Сведения об оказанной
медпомощи». В зависимости от выбора роли и прав доступа пользователя
профиль «Сведения об оказанной медпомощи» предоставляет для работы один
или несколько из следующих функциональных разделов:
Раздел «Регистратура (приемный покой)» обеспечивает выполнение
следующих функций:
- регистрации персональных данных пациента (поиск по базе, ввод новой
записи, редактирование, идентификация по представленным документам);
- автоматическое заполнение паспортных данных и данных о полисе ОМС,
автоматическое формирование листа окончательных диагнозов;
- печать листа согласия пациента на обработку персональных данных;
- печать карты амбулаторного больного;
- предварительной записи на прием к врачу в соответствии с
существующим расписанием;
- выписка первичного документа пациента:
- при подтверждении записи на прием к врачу амбулаторной поликлиники
- создание талона амбулаторного пациента;
- создание карты посещений дневного стационара,
- создание карты госпитализации больного стационара.
- печати этих документов;
- учета льготников и инвалидов.
Раздел «Медицинская помощь» обеспечивает выполнение следующих
функций:
-работа с персональными данными пациента (поиск, если талон
амбулаторного посещения врача или карта пациента круглосуточного
(дневного) стационара были выписаны, и, ввод данных, если этого не
произошло);
- ведение электронной медицинской карты: случаев обслуживания
пациента в амбулаторной (стоматологической) поликлинике, больного в
круглосуточном или дневном стационаре;
- неограниченное использование (при соответствующих правах доступа)
персональных медицинских данных пациента из архива амбулаторных карт;
- ведение персонифицированной электронной картотеки выполненных
профилактических плановых прививок и прививок по эпидемическим
показаниям;
- формирование персональной карты иммунизации;
- формирование и печать регламентированных форм учета (форма № 5 и
форма № 6).
Раздел «Взаиморасчеты в ОМС» обеспечивает выполнение следующих
функций:
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-формирование реестров счетов: электронный реестр реестра счетов,
передаваемый
стационаром,
дневным
стационаром,
амбулаторнополиклиническим учреждением (женской консультацией, стоматологической
поликлиникой), консультативной поликлиникой, по законченному случаю
дополнительной диспансеризации работающих граждан, по законченному
случаю диспансеризации детей-сирот;электронный реестр счетов по оплате
медицинских услуг гражданам, застрахованным на территории иных субъектов
РФ;
- формирование счетов ОМС не вошедшие в оплату;
- загрузка протоколов обработки информации.
Раздел «Статистика» обеспечивает выполнение следующих функций:
- формирование медстатистики для амбулаторной (стоматологической)
поликлиники;
- формирование медстатистики для круглосуточного стационара;
- формирование медстатистики для дневного стационара;
- формирование общей статистики и аналитики.
Профиль «Регламент медицинской организации» включает следующие
разделы:
Раздел «Паспорт медицинской организации» обеспечивает выполнение
следующих функций:
Описание МО: перечень основных характеристик медицинской
организации;
Отделения МО: ведение справочника отделений МО;
Кабинеты МО: ведение перечня кабинетов МО.
Раздел «Кадры медицинской организации» обеспечивает выполнение
следующих функций:
- формирование базы данных персонала МО на основе личных карточек
сотрудников;
- ведение статистического учета приема на работу и увольнения
сотрудников;
- получение справочной информации о расписании сотрудников,
больничных листах и графиках отпусков;
Раздел «Расписание работы специалистов» обеспечивает выполнение
следующих функций:
- автоматизированное ведение графика работы врачей;
- системы учета функции врачебной должности, нагрузки;
- возможность ведения личного календаря приема врача;
- автоматизированное ведениерасписания приема врачей.
Раздел «Классификаторы» включает следующие классификаторы:
Классификатор ОКАТО;
Классификатор МКБ -10;
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Классификатор типов документов;
Классификатор условий оказания медицинской помощи;
Классификатор профильных отделений;
Реестр допустимых услуг в профильном отделении;
Классификатор стандартов медицинской помощи;
Реестр профильных отделений, в которых может применяться СМП;
Классификатор результатов обращения в поликлинику;
Классификатор результатов лечения в стационаре;
Классификатор причин обращения в поликлинику;
Классификатор медицинских специальностей;
Классификатор прерванных случаев в стационаре;
Классификатор прерванных случаев в поликлинике;
Классификатор типов травм;
Классификатор статусов оплаты услуги;
Классификатор статусов выполнения услуги;
Классификатор причин отказов в оплате;
Классификатор видов экспертизы счетов за пролеченных пациентов;
Классификатор источников финансирования;
Лекарственные препараты.
Раздел «Тарифы МО» включает следующие регламентированные тарифы:
стоимость нозологий по федеральному стандарту за законченный случай:
по всем видам амбулаторно-поликлинической помощи;
справочник клинико-статистических групп, регламентированный на
территории субъекта РФ.
Профиль «Администрирование» включает следующие разделы: Раздел
«Создание и управления правами доступа пользователей в рамках Системы»;
Раздел «Администрирование подключений, протоколирование».
Ведение базы персональных данных сотрудников: ввод, изменение,
удаление при ошибочном вводе; ведение кадрового учета приема на работу и
увольнения, графика отпусков; получение справочной информации о
расписании сотрудников.
Расписание работы специалистов: Квоты; Шаблоны; График работы;
Расписание.
Выводы
В
данной
работе
была
проведена
разработка
программноинформационного обеспечения МИС. Была показана важность разработки и
внедрения эффективного информационного обеспечения медицинской
деятельности.
Разработанная МИС предоставляет возможности для упрощения и
автоматизации процессов и подготовку регламентированных отчетов.
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ГЛАВА 5.
ТЕРМОМАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ
СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-019

Введение
Стекло является одним из наиболее распространенных материалов.
Области применения стекла с каждым годом расширяются, а объемы
производства стеклоизделий увеличиваются. Широкое применение стекла
обеспечивают его прозрачность, возможность окраски в любой цвет и оттенок,
долговечность, гигиеничность, водо- и газонепроницаемость и многие другие
свойства.
Главными недостатками большинства видов стеклоизделий массового
производства (стеклянной тары, листового стекла, сортовой посуды, ампул из
медицинского стекла, светотехнических изделий и др.) является низкая
механическая прочность и хрупкость. Ограничивают применение стекла плохая
термостойкость и недостаточная химическая устойчивость. Низкие
эксплуатационные свойства приводят к значительным потерям промышленных
стеклоизделий при транспортировании и эксплуатации (до 3 % и более) [1].
Проблема
обеспечения
высокой
эксплуатационной
надежности
промышленных стеклоизделий до сих пор не получила должного решения.
Методы повышения эксплуатационных свойств стекла можно условно
разделить на два принципиально различных направления: 1) модификация
структурно-химической природы стеклообразного тела с целью получения
гомогенного высокомодульного состояния и структуры с повышенной
склонностью к неупругой деформации; 2) изменение физико-химического
состояния поверхности, направленное на подавление разупрочняющего
действия поверхностных дефектов, как концентраторов напряжений – и их
удаление с поверхности, ее защита и изоляция дефектов покрытиями,
блокирование дефектов сжатием поверхностного слоя [2].
Методы первого направления принципиально не приемлемы для
промышленных стеклоизделий по технологическим и экономическим
причинам. Из второго направления в разных странах на стекольных заводах
нашли применение следующие методы упрочнения стеклоизделий:
термическая обработка, нанесение различного рода защитных покрытий,
ионный обмен и его разновидности, выщелачивание поверхности кислыми
газами, а также комбинации двух и даже трех способов [3, 4]. Такая технология
наряду с достоинствами имеет серьезные недостатки: необходимость нанесения
на поверхность стекла разного рода реагентов, изготовление оборудования для
дозирования и подачи реагентов на изделия, ухудшение санитарногигиенических условий работы и др.
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Закалка стекла возможна при изменении технологии производства и
требует больших капитальных затрат. Кроме того, закалке подвергаются только
изделия
простой
формы.
Альтернативным
методом
повышения
эксплуатационных свойств стеклоизделий может стать воздействие
электромагнитных полей.
В настоящей работе обобщаются результаты исследований по влиянию
постоянного, переменного и импульсного магнитных полей на структуру и
эксплуатационные свойства промышленных стеклоизделий разного назначения.
Природа взаимодействия электромагнитных полей с неорганическими
стеклами изучалась мало. Эксперименты в основном выполнялись с
модельными стеклами: полупроводниковыми [5, 6] и оксидными [7, 8].
Фундаментальные эксперименты с модельными стеклами провел академик
С. А. Дембовский с сотрудниками [9]. Для стеклообразного селена проводились
измерения вязкости под воздействием постоянного и переменного магнитных
полей. Получены необычные результаты. Оказалось, что действие очень
слабого магнитного поля влияет на диамагнитное вещество, которое в
определенных условиях в несколько раз изменяет его вязкость. Такой эффект
авторы объясняют тем, что действие магнитного поля является не силовым и
поле воздействует не на основное вещество, а на отклонения от основного
состояния - дефекты. В свою очередь, дефекты могут определять
микроскопические свойства вещества, в т. ч. и вязкость, которая
рассматривается как транспорт атомов во всем объеме вещества, происходящий
посредством дефектов.
Ходаковская Р.Я. и Павлушкин Н.М. исследовали воздействие
постоянного магнитного поля (ПМП) на модельные стекла, значительно
отличающиеся между собой по составу и структурным параметрам:
щелочесиликатные, алюмосиликатные, титаносиликатные и боратные [7].
Авторы установили, что кристаллизационные свойства стекол под влиянием
ПМП усиливаются, а также возрастает микротвердость. Обнаружен интересный
эффект – выявлено различие свойств стекол в зависимости от расположения
плоскости образца относительно вектора индукции магнитного поля
(перпендикулярное или параллельное).
В более поздних исследованиях донецкие ученые, применяя разные
методы исследования структуры стекла (ИК спектроскопию, ядерный
магнитный резонанс, рентгенофазовый анализ и др.) [8, 10], не смогли
однозначно установить протекание процесса кристаллизации модельных
силикатных стекол под воздействием ПМП. По их мнению, механизм
взаимодействия неорганических стекол с магнитными полями трудно
поддается изучению и зависит от многих факторов.
Воздействие электромагнитных полей на стекломассу и горячие
промышленные стеклоизделия изучалось в работах [11-13]. Исследования Л.
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Е. Макаровой показали, что электромагнитная обработка в лабораторных
условиях повышает прочность многокомпонентного промышленного стекла в
1,5-2 раза [11].
Практическое использование магнитного поля для упрочнения стеклянной
тары нашли болгарские ученые [12, 13]. Свежеотформованные бутылки на
стадии их транспортирования к печи отжига проходили через магнитное поле,
создаваемое постоянными магнитами. В зависимости от режима магнитной
обработки минимальная прочность бутылок возрастала в 1,5-2 раза.
5.1. Методика эксперимента
В качестве объектов исследования применялись образцы стекол и
промышленные стеклоизделия: банки, бутылки и флаконы из обесцвеченного
стекла, бутылки из темно-зеленого стекла, светотехнические рассеиватели и
декоративные элементы из прозрачного обесцвеченного и накладного
молочного стекла, листовое стекло и ампулы из прозрачного бесцветного
медицинского стекла. Химические составы стекол приведены в табл. 1.
Таблица 1

Химические составы промышленных стекол
Вид стекла
Тарное
обесцвеченное
Бутылочное
темно-зеленое
Прозрачное
обесцвеченное
Молочное
Листовое
Медицинское
бесцветное

Содержание оксидов (массовая доля, %)
Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3

SiO2

Al2O3

Другие

71,60

2,61

0,08

6,67

4,74

13,65

0,33

0,41

-

71,86

2,51

0,73

9,90

0,32

13,94

0,17

0,35

0,15
Сr2O3

73,41

3,54

0,04

6,46

-

16,37

-

-

-

68,90
72,65

6,47
1,55

0,03
0,11

4,15
7,60

3,71

18,24
13,62

0,35

0,31

72,81

4,52

0,05

6,05

0,82

8,15

1,64

-

2,49 F6,11
B2O3

Приведенные данные свидетельствуют о значительном различии в
содержании SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO и Na2O в промышленных стеклах.
В наших исследованиях эксперименты проводились в два этапа. Вначале в
лабораторных условиях моделировались режимы термомагнитной обработки
(ТМО) стекол разных составов. В дальнейшем воздействию магнитных полей
подвергались промышленные стеклоизделия в процессе их производства.
Для обработки образцов стекла в лабораторных условиях ПМП
изготовлена экспериментальная установка, состоящая из следующих основных
частей: сердечника с обмоткой, преобразователя сетевого тока в постоянный,
нагревательной печи, приборов для измерения и регулирования температуры
стекла, датчика с прибором для измерения модуля вектора магнитной индукции
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(МВМИ).
Методика ТМО образцов стекла следующая. Образцы в виде пластинок
или кусочков разной формы помещались в печь и нагревались до заданной
температуры. Скорость нагревания образцов стекла не превышала 10 оС/мин.
При достижении заданной температуры печь помещалась в воздушный зазор
сердечника и проводилась обработка стекла ПМП. После обработки печь
отключалась и образцы охлаждались до комнатной температуры.
В производственных условиях воздействию ПМП подвергались стеклянная
тара и светотехнические изделия. Тарные стеклоизделия подвергались ТМО на
конвейере при транспортировании их от стеклоформующей машины к печи
отжига. Сердечник электромагнита устанавливался над конвейером таким
образом, чтобы стеклоизделия могли свободно перемещаться через воздушный
зазор. Время нахождения стеклоизделия в однородном магнитном поле
составляло примерно 1-2 с. Температура стекла в момент воздействия ПМП
ориентировочно составляла 450-550 оС. Максимальное значение МВМИ
достигало 0,25 Тл.
В некоторых экспериментах стеклянная тара подвергались повторной
ТМО. Для этого стеклоизделия после воздействию ПМП вручную при помощи
хватков снимались с конвейера и еще раз пропускались через зазор сердечника.
Светотехнические рассеиватели и декоративные элементы из накладного
молочного стекла формуются вручную. ТМО подвергались пульки или
свежеотформованные изделия. В первом случае пульки помещались в зазор
сердечника электромагнита для обработки ПМП, а затем окончательно
раздувались в форме. По второму варианту свежеотформованные изделия сразу
после формования помещались в зазор сердечника электромагнита, а после
ТМО относились в печь отжига. У отожженных изделий обрезались колпачки,
после чего торцы зашлифовывались.
Для получения достоверных результатов необработанные изделия
подвергались такой же процедуре, как и ТМО, но без включения
электромагнита. Для каждого режима обработки воздействию ПМП
подвергалось не менее 10 штук изделий.
Переменное магнитное поле также получали с помощью электромагнита.
Методика обработки стекла и стеклоизделий переменным магнитным полем
аналогична обработке стекла ПМП.
Режимы обработки стекла постоянным и переменным магнитными полями
в лабораторных экспериментах: температура – 20-700 оС; МВМИ – до 0,2 Тл;
длительность – 1-300 с.
Импульсное магнитное поле (ИМП) создавалось с помощью емкостного
накопителя энергии, разрядника и индуктора. Индукторы разной формы и
размеров, применяемые для ТМО стекла, характеризовались высокой
однородностью ИМП.
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Основные параметры обработки стекла ИМП в лабораторных
экспериментах: значение МВМИ – до 0,5 Тл, напряженность ИМП – 0,1 МА/м,
плотность тока - 120 МА/м2, длительность импульса – 30 мкс, частота
следования импульсов – 0,1-12,5 Гц, число импульсов на одну обработку – 1100, температура – 20-600 0С.
Режимы обработки банок и светотехнических изделий ИМП в заводских
условиях следующие: температура – 500-900 0С, значение МВМИ – до 80 мТл;
длительность импульса – 25 мкс, число импульсов на одно изделие – 1-10,
частота следования импульсов – 1-7 Гц.
Термомеханические свойства стеклянной тары характеризовались
сопротивлением внутреннему гидростатическому давлению (СВГД),
сопротивлением усилию сжатия в направлении вертикальной оси корпуса
(СУСНВО), сопротивлением усилию сжатия в направлении перпендикулярном
к стенкам корпуса (СУСНПС) и микротвердостью.
Для бутылок и банок СВГД определялось в соответствии с действующими
стандартами. Давление равномерно поднималось до тех пор, пока
стеклоизделие не разрушалось. Каждое значение СВГД получено, как
среднеарифметическое не менее чем из десяти результатов. Банки
испытывались на СУСНВО и на СУСНПС с помощью пресса З-0,5 У4.2.
Количество стеклоизделий для испытаний в каждой партии составляло не
менее 20 штук.
Стойкость поверхности стеклоизделий к повреждениям характеризует
микротвердость, которая устанавливалась на микротвердомере ПМТ-3М по
общепринятой методике.
Сущность метода определения термостойкости бутылок, банок и
рассеивателей состоит в нагревании изделий в резервуаре с горячей водой и их
резком охлаждении в ванне с холодной водой. В наших экспериментах
термостойкость стеклоизделий устанавливалась следующим образом. Изделия
вставлялись в металлическую кассету, а затем помещались в ванну с горячей
водой, в которой выдерживались15 мин. После этого кассета с изделиями
быстро переставлялась в резервуар с холодной водой. В конце испытания
стеклянная тара и рассеиватели визуально просматривались и из кассеты
удалялись разрушенные и дефектные изделия.
Для следующего испытания температура горячей воды повышалась на 5
0
С, т. е. перепад температур возрастал. Если после повторного контроля
оставались не разрушенные изделия, то эксперимент снова продолжался,
причем температура горячей воды вновь повышалась на 5 0С. Испытания
продолжались до полного разрушения всех изделий в кассете.
Значение максимальной термостойкости рассчитывалось по формуле:
∆t ⋅ n + ∆t 2 ⋅ n2 + ... + ∆t n ⋅ nn
∆t max = 1 1
n
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где ∆tmax - максимальная термическая стойкость для партии
стеклоизделий, 0С;
∆t1, ∆t2,…, ∆tn - перепад температур, который соответственно выдержало
количество изделий n1, n2,…, nn, 0C;
n – количество изделий в кассете до начала испытаний.
Для каждой партии стеклянной тары и рассеивателей испытывалось не
менее 12 штук стеклоизделий.
5.2. Полученные результаты и их обсуждение
В лабораторных условиях определено влияние постоянного, переменного и
импульсного магнитных полей на микротвердость промышленных стекол,
составы которых представлены в табл. 1. Нами впервые определено влияние
следующих факторов на микротвердость промышленных стекол, обработанных
элекромагнитными полями: температуры, значения МВМИ, длительности
обработки, положения магнитных силовых линий относительно плоскости
образцов и повторной термообработки.
Влияние температуры на микротвердость листового стекла, подвергнутого
воздействию ПМП, показано в табл. 2.
Таблица 2
Зависимость микротвердости листового стекла, обработанного ПМП, от
температуры (МВМИ – 0,15 Тл, время обработки – 300 с, магнитные
силовые линии перпендикулярны плоскости образцов)
Микротвердость стекла, ГПа
0
Температура, C
Магнитная
Дополнительная
обработка
термообработка
20
4,48
100
4,46
4,45
200
4,47
4,49
300
4,49
4,48
400
4,63
4,52
500
4,72
4,55
550
4,84
4,61
600
5,03
4,67
Из данных табл.2 видно, что магнитная обработка в диапазоне температур
от комнатной до 300 0С не изменила микротвердость листового стекла.
Повышение микротвердости стекла отмечалось при температуре обработки 400
0
С. Наибольший прирост микротвердости стекла (12,3 %) достигнут при
температуре обработки 600 0С. Дополнительная термообработка практически
не изменила микротвердость листового стекла.
Результаты влияния температуры и значения МВМИ на микротвердость
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стекла, обработанного в переменном магнитном поле, представлены в табл. 3 и
табл. 4 (микротвердость необработанного стекла составляла 4,48 ГПа).
Таблица 3
Зависимость микротвердости листового стекла, обработанного
переменным магнитным полем, от температуры и расположения
плоскости образца относительно вектора индукции магнитного поля
(МВМИ – 0,12 Тл, время обработки – 300 с)
Расположение плоскости образца
Микротвердость стекла в ГПа при
относительно вектора
температуре обработки, 0С
индукции магнитного поля
400
500
600
Перпендикулярно
4,58
4,80
5,02
Параллельно
4,51
4,69
4,87
Таблица 4
Зависимость микротвердости листового стекла, обработанного
переменным магнитным полем, от значения МВМИ
(температура – 600 0С, время обработки – 300 с)
Микротвердость стекла в ГПа при
Расположение плоскости образца
значении МВМИ, мТл
относительно вектора
индукции магнитного поля
40
80
120
Перпендикулярно
4,61
4,78
5,02
Параллельно
4,50
4,58
4,87
Как видно из данных табл. 3 с повышением температуры обработки от 400
до 600 оС микротвердость стекла возрастает на 12,0 %. Более эффективным для
повышения микротвердости стекла является перпендикулярное расположение
магнитных силовых линий относительно плоскости образца. Прирост
микротвердости для листового стекла, подвергнутого воздействию постоянного
и переменного магнитных полей находится примерно на одном уровне.
С увеличением значения МВМИ от 40 до 120 мТл микротвердость
листового стекла значительно возрастает (табл. 4).
Длительность обработки также является важным фактором, влияющим на
микротвердость листового стекла, о чем свидетельствуют данные табл. 5.
Таблица 5
Зависимость микротвердости листового стекла, обработанного
переменным магнитным полем, от длительности обработки
(температура – 600 0С, МВМИ – 0,12 Тл)
Расположение плоскости образца Микротвердость стекла в ГПа при при
длительности обработки, с
относительно вектора
индукции магнитного поля
10
30
300
Перпендикулярно
4,62
4,85
5,02
Параллельно
4,42
4,68
4,87
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Аналогичного характера результаты получены при определении влияния
ИМП на микротвердость листового стекла.
Таким образом, с повышением температуры, а также увеличением
значения МВМИ и длительности обработки микротвердость листового стекла
возрастает. Перпендикулярное положение магнитных силовых линий
относительно плоскости ТМО образцов способствует более высокому приросту
микротвердости стекла по сравнению с обработкой с параллельным
расположением плоскости образцов относительно вектора индукции
магнитного поля. Дополнительная термическая обработка практически не
отражается на микротвердости листового стекла.
Микротвердость
прозрачного
обесцвеченного
и
молочного
светотехнических стекол, тарного обесцвеченного стекла и темно-зеленого
бутылочного стекол под воздействием постоянного, переменного и
импульсного магнитных полей повышается на 10-20 %.
В лабораторных экспериментах определялась механическая прочность на
сжатие ампул из медицинского стекла. Испытания показали, что механическая
прочность ампул под воздействием ИМП возрастает в среднем до 20 %.
Упрочнение ампул происходило при температуре обработки не ниже 500 0С.
При увеличении значения МВМИ, длительности обработки и повышении
температуры стекла механическая прочность ампул возрастает.
В заводских условиях ТМО стеклянной тары проводилась при стабильной
работе секционного стеклоформующего автомата. Специальные меры
предосторожности не предпринимались. Воздействие магнитного поля на
стекло визуально не изменяло его состояние. После отжига отбирались
стеклоизделия из одной и той же формы и определялось их СУСНВО,
СУСНПС и СВГД.
Некоторые результаты испытаний представлены в табл. 6.
Таблица 6
Влияние МВМИ ПМП на механическую прочность банок вместимостью
0,65 л
СУСНПС F, кН
Fср
∆Fср., %
Fmin
∆Fmin, %
Fmax
∆Fmax, %
МВМИ, Tл
0
0,05
0,10
0,19
0,22

2,38
2,49
2,75
2,90
3,16

4,6
15,5
21,8
32,8

1,50
1,63
1,84
1,90
2,21

8,7
22,7
26,7
47,3

3,43
3,88
4,12
4,48
4,37

13,1
20,1
30,6
27,4

Средняя механическая прочность банок на СУСНПС в результате
обработки ПМП возрастает на 25-30 %, причем минимальный уровень
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прочности повышается в 1,5-2 раза, что особенно важно, т. к. для эксплуатации
стеклоизделий наиболее важным является увеличение минимального значения
прочности, а не среднего или максимального уровня [14].
Следует обратить внимание на то, что во время производственных
экспериментов примерно 15 % банок по прочностным показателям не
соответствовали техническим требованиям стандарта. После ОМП,
механическая прочность всех банок была выше минимального допустимого
уровня прочности, а также уменьшился разброс результатов испытаний.
Выявлен и другой важный факт. Значение механической прочности
стеклоизделий сложной формы зависит от метода испытаний и вида
внутренних напряжений, возникающих при механических нагрузках.
Испытание банок на СУСНВО показало, что значение их механической
прочности в этом случае в несколько раз больше по сравнению с СУСНПС.
Объясняется это возникновением разных видов напряжений в стекле для этих
методов испытаний. Вследствие этого ТМО в большей мере эффективна для
повышения прочности банок на СУСНПС по сравнению с повышением их
прочности на СУСНВО.
Влияние продолжительности обработки на механическую прочность банок
представлено в табл. 7.
Таблица 7
Влияние продолжительности воздействия ПМП на СУСНПС банок
вместимостью 0,65 л (значение МВМИ – 0,22 Тл)
СУСНПС F, кН
Длительность
Fср
Fmin
Fmax
обработки, с
∆ Fср, %
∆ Fmin, %
∆ Fmax, %
0
2,13
0,95
2,95
1
2,75
29,1
1,90
100,0
3,61
22,4
2
2,95
38,5
2,05
115,7
3,89
31,8
Воздействие ИМП на стекло также сопровождается упрочнением
стеклоизделий, однако достигаемый уровень ниже эффекта, получаемого при
использовании ПМП.
В табл. 8 показано влияние частоты следования импульсов на
механическую прочность обработанных банок.
Из данных табл. 8 следует, что уменьшение частоты следования импульсов
способствует увеличению средней механической прочности обработанных
банок.
Микротвердость и термостойкость стеклянной тары и бутылок из темнозеленого стекла под воздействием постоянного, переменного и импульсного
магнитных полей повышаются на 10-15 %, при этом химическая устойчивость
поверхности стекла не изменяется. Недостаточная твердость стекла приводит к
сильной потертости поверхности изделий не только при транспортировании, но
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Таблица 8
Влияние частоты следования импульсов на на СУСНПС банок
вместимостью 0,65 л
СУСНПС F, кН
Частота
следования
∆ Fmin,
Fср
Fmax
Fmin
∆ Fср, %
∆ Fmax, %
импульсов, Гц
%
0
1,68
1,01
2,40
1,0
2,01
19,6
1,29
27,7
2,56
6,6
1,6
1,89
12,5
1,34
32,7
2,65
10,4
2,0
1,82
8,3
1,11
9,9
2,55
6,3
и на стадии их производства. Визуально потертость поверхности стекла после
ТМО уменьшилась.
Обработка импульсным магнитным полем свежевыработанных горячих
светотехнических изделий повышает их микротвердость и термостойкость на 510 %.
Достигнутый уровень эксплуатационной надежности банок и бутылок за
счет ТМО выше эффекта упрочнения стеклотары методами нанесения
защитных покрытий [1-3], термохимической обработки кислыми газами [15],
электрохимическим выщелачиванием [16], но уступает методам закалки [1-3] и
ионного обмена [4]. За счет повышения термомеханических свойств потери
стеклоизделий на стадиях выработки, транспортирования и эксплуатации
снизятся в 2-4 раза, при этом можно уменьшить их массу на 5-10 % [3].
Нами предпринята попытка выявить наличие структурных изменений в
поверхностных
слоях
промышленных
стекол,
обработанных
электромагнитными полями, с помощью метода секционного травления
раствором HF. Сущность метода сводится к послойному стравливанию
поверхностных слоев стекла раствором HF и анализу образовавшихся
экстрактов. Методика эксперимента подробно описана в [17]. Пример влияния
обработки ПМП на скорость растворения поверхностных слоев листового
стекла представлен на рисунке.
Данные рисунка свидетельствуют о том, что за одно травление
растворяется слой стекла толщиной примерно 0,2–0,3 мкм. Обращает на себя
внимание нестабильность скорости растворения стекла. Наибольшее значение
скорости растворения стекла отличается от наименьшего в два раза и более.
Значительный разброс данных для скорости растворения поверхностных слоев
листового стекла можно объяснить его неоднородной структурой, что
подтверждается различными методами [например, 18].
В результате термомагнитной обработки интервал разброса отдельных
значений скорости растворения стекла практически не изменился, однако
средняя скорость его растворения уменьшилась. Аналогичного характера
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результаты получены при обработке стекла переменным и импульсным
магнитным полями [17]. Таким образом, на основе данных по микротвердости
и HF-секционирования можно утверждать, что ТМО изменяет структуру
промышленных стекол, в результате чего повышаются их термомеханические
свойства.

Зависимость скорости растворения поверхностных слоев листового
стекла, обработанного ПМП, от толщины стравленного слоя
Продолжительность одного травления 10 мин.
Образцы при травлении находились в стационарном положении.
1 – без обработки; 2 – температура - 500 0С; 3 – температура - 550 0С;
2, 3 – МВМИ - 150 мТл, время обработки - 30 с.
Выводы
ТМО повышает механическую прочность промышленных стеклоизделий
на 20-40 %, микротвердость – на 10-20 %, термостойкость – на 5-10 %.
Упрочнение возможно при обработке свежеотформованных изделий,
температура которых не ниже 450 0С. Эффект упрочнения зависит от значения
модуля
вектора
магнитной
индукции,
температуры
стекла
и
продолжительности обработки.
Под воздействием электромагнитных полей изменяется структура
промышленных стекол, в результате чего повышаются их термомеханические
свойства.
Основные достоинства метода ТМО стеклоизделий – возможность
повышения эксплуатационной надежности изделий сложной формы без
изменения технологии их производства, сохранение естественного состояния
поверхности стекла, не загрязняется окружающая среда.
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ГЛАВА 6.
МЕТОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-020

При определении предмета экономической теории выделяется ее
центральная проблема – проблема эффективного распределения и
использования ограниченных ресурсов с целью максимального удовлетворения
потребностей людей, то есть проблема экономической эффективности.
Эффективный означает результативный, приносящий наибольшую пользу
обществу, наибольшее удовлетворение потребностей.
Эффективность сельскохозяйственного производства понимается как
многофакторная категория, сущность которой заключается в формировании
комплекса условий для обеспечения расширенного воспроизводства,
позволяющего отрасли не только удовлетворять запросы общества, но и
гармонично развиваться [8].
Многофакторность сельскохозяйственного производства предполагает
оценку множества факторов как в совокупности таки поэлементно.
Б.И. Смагин говорит, что «Показатели эффективности, как правило,
неоднородны, имеют разный порядок численных значений и различные
единицы измерения. Поэтому предлагает выполнять их стандартизацию по
формуле:

Z ij =
Z

где

IJ

( xij − x j )

S

,

(1)

j

– стандартизованное значение j-го показателя эффективности

для i - го объекта,
x j – среднее значение j – го показателя эффективности,

S

j

– его стандартное отклонение.

Смагин Б.И. предлагает с использованием матрицы свести
разнокачественные
характеристики,
отражающие
эффективность
использования отдельных факторов, к единой величине – интегральному
показателю. По его мнению, «…зависимость между величиной ресурсов и
объемом произведенной продукции отражается производственной функцией,
которую можно положить в основу формирования системы частных
показателей эффективности». Считает целесообразным использовать
коэффициент эластичности, который приближенно показывает, на сколько
процентов возрастает результативный показатель при однопроцентном
увеличении
фактора.
Эффективность
представляет
собой
степень
использования ресурсного потенциала общества в производстве и реализации
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продукции в создании национального дохода и его составной части прибыли. А
рост эффективности – это максимально полное увеличение КПД потребляемых
ресурсов производства [11].
В соответствии с эвристическим методом идеальный вариант
сельскохозяйственного процесса А.И. Рядновым представлен в виде
многоугольника, число углов которого соответствует числу рассматриваемых
частных показателей (рис. 1).

Sn
Sc

Идеальный
вариант

Сравниваемые
варианты

Рис. 1 Многокритериальная оценочная модель

Углы расположены на осях показателей с координатами, равными 1.
Сравнение вариантов сельскохозяйственного процесса выполняется по
обобщенному коэффициенту приближения к идеальному. Чем ближе значение
коэффициента к 1, тем эффективнее вариант [10].
Н.И. Шелковников предлагает для оценки эффективности производства
использовать норматив эффекта. Под нормативом эффекта понимается размер
эффекта, который может быть достигнут. При сравнении фактического и
нормативного
значения
результативного
показателя
рассчитывается
коэффициент эффективности. Посредством данного метода достигается
сопоставимость значений числителя и знаменателя формулы эффективности.
Учет применяемых ресурсов при расчете нормативной величины должен
осуществляться в той степени, в которой они оказывают воздействие на
результативный показатель [15].
Вышеописанная теория легла в основу научных работ некоторых
современных экономистов (А. Шафронов, Зинченко и др.). По их мнению,
эффективность представляет собой степень использования ресурсного
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потенциала общества в производстве и реализации продукции (работ, услуг) в
создании национального дохода и его составной части прибыли. А рост
эффективности – это максимально полное увеличение КПД потребляемых
ресурсов производства [14].
Такой подход, по их мнению, во-первых, дает возможность сравнить
реально достигнутый и возможный результаты, а также сделать оценку
производственно-экономической деятельности предприятия. Во-вторых, он
позволяет выявить размер упущенных возможностей, всесторонне изучить их
причину и на этой основе разработать меры по более полному использованию
ресурсов. И, наконец, в-третьих, реализация этого подхода создает условия для
объективной сравнительной оценки работы предприятий вне зависимости от их
размеров, специализации и месторасположения
Экономическая эффективность характеризует связь между количеством
редких ресурсов, которые применяются в процессе производства, и
получаемым в результате количеством какого–либо конкретного продукта.
Большее количество продукта, получаемое от данного объема затрат, означает
повышение эффективности. Меньший объем продукта от данного количества
затрат
указывает
на
снижение
эффективности».
Эффективность
рассматривается с точки зрения общества в целом, исходя из теории «затраты –
выпуск» [6].
Однако В. Балыков считает, что теория должна освободиться от
чрезмерной привязанности к исследованию затрат и перенести акцент на
стоимостные результаты производства, на экономический эффект, то есть на
рентабельность. Именно категория рентабельности выступает истоками
системы эффективности всех предприятий. Она интегрирует в себе реальное
соотношение двух составных частей – затрат и экономических результатов.
Непременным условием существования экономической системы являются:
движение ее материально-вещественных составляющих, определяемых
технологией производства, их распределение и потребление, соизмерение
затрат и результатов в стоимостной форме. Справедливо утверждение, что без
объективного и действенного механизма соизмерения затрат и результатов
перестает существовать экономическая сущность потребления и производства,
остаются лишь техника и технология [1].
И. Ворст и П. Ревентлоу используют понятие «экономическая
эффективность», отражают его рентабельностью и доходностью. При этом под
рентабельностью они понимают ее способность к приращению вложенного
капитала. Активы предприятия, как рассуждают авторы, финансируются в
большинстве случаев за счет собственного и заемного капитала. Поэтому
значение прибыли, которое оценивается по отношению к величине активов,
должно включать как прирост заемного капитала (процентные начисления), так
и прирост собственного капитала (прибыль после платежей по процентам) [5].
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Таким образом, по–поводу оценок эффективности сельхозпроизводства
существует немалое количество, на первый взгляд, теоретических точек зрения.
Считаем, что, различаясь индивидуальными подходами авторов к этой
проблеме, высказанные мнения не являются взаимоисключающими, а
дополняют друг друга и отражают, что экономическая эффективность
представляет
собой
качественную
характеристику
развития
сельскохозяйственного производства, ее показатели наглядно демонстрируют, с
какими затратами был достигнут тот или иной конечный результат. Она
выступает и как качественный показатель при выборе альтернативных
вариантов ресурсов, определении резервов производства и оценке
функционирования производственных структур и отдельных ее звеньев.
Сельскохозяйственное производство и его эффективность понимается как
многофакторная категория, имеющая многоотраслевой характер с одной
стороны и разноплановость затрат и видов продукции с другой. В связи с чем,
в оценке экономической эффективности сельскохозяйственного производства
используются общеэкономические показатели, которые интегрируют
технологические, технические, энергетические составляющие и выражаются в
обобщенных показателях валового дохода, прибыли и уровня рентабельности.
Рентабельность более полно, чем прибыль, отражает окончательные результаты
хозяйствования, поскольку её величина показывает соотношение эффекта с
наличными и потребляемыми ресурсами, окупаемость затрат. Рентабельность
может характеризовать различные направления деятельности предприятия.
Производственную эффективность выражают рентабельностью производства,
эффективность
производственного
капитала
–
рентабельностью
производственного капитала.
Общая экономическая эффективность определяется показателями
абсолютного размера прибыли и ее относительного размера к затратам рентабельности, определяемой по общеизвестной формуле.
При сравнительной оценке определяется экономический эффект по
критериальному показателю дельта рентабельности
∆Рп = Рп2 – Рп1,
(1)
где ∆Рп – дельта рентабельности продукции (%),
Рп1 – рентабельность продукции по базовому варианту (%),
Рп2 – рентабельность продукции по новому варианту (%).
При прочих равных условиях о целесообразности внедрения инноваций
будет свидетельствовать положительный показатель ∆Рп.
При сравнительной экономической оценке вариантов продукции для
внутрихозяйственного потребления (корма, семена, молоко и др.) предлагаем
экономическую эффективность оценивать, используя показатель дельта
себестоимости продукции:
∆Сп = Сп2 – Сп1,
(2)
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где
∆Сп – дельта себестоимости продукции (рублей.); по базовому
варианту (тыс. руб.);
Сп2 – себестоимость продукции по новому варианту (рублей).
Отрицательный показатель ∆Сп говорит о целесообразности внедрения
нового варианта в производство в данном случае себестоимость продукции при
внедрении инноваций снижается.
Если показатель ∆Сп имеет положительный результат внедрение
инноваций нерационально [3, 13].
Эффективность отрасли должна отражать две составляющие рыночной
экономики
удовлетворенный
спрос,
обеспечивающий
эффективное
предложение, когда через оптимальный вариант предложения, удовлетворяя
спрос, обеспечивается высокоэффективное производство.
Следовательно, необходимо изучить не просто спрос, но и
потребительские предпочтения в отношении одного и того же продукта.
С
учетом
многоплановости
использования
и
многообразия
потребительских предпочтений к качественным показателям продукта, в оценке
эффективности производства сельскохозяйственной продукции требуются
дополнительные критерии и показатели, отражающие специфику отрасли.
В составе технологических показателей - урожайность с учетом качества
продукции, так как в технологической оценке важное место играет именно
качество продукции, отражающее весь спектр характерных потребительских
требований. Виды и объем технологических ресурсов – семена, удобрения,
средства защиты и др., стоимостная их оценка формирует технологические
затраты в системе экономической оценке.
Технические показатели отражают уровень применяемых технологий
возделывания и характеризуются составом и структурой комплекса машин, его
стоимостью, уровнем загрузки техники, энергопотреблением.
Экономические показатели аккумулируют технологические, технические,
специфические показатели. С учетом технологического показателя –
урожайности, эксплуатационных и технологических затрат рассчитывается
себестоимость продукции, на основе которой контролируется цена
предложения. Качественные и специфические показатели в составе
экономических отражают спрос потребителей и проявляются в цене спроса.
С целью проведения наиболее объективной оценки экономической
эффективности сельскохозяйственного производства необходимо определить
набор и иерархию показателей к оценке комплексного показателя в
приложении к конкретному продукту, наиболее полно характеризующих
эффективность предметной области, включающей множество объектов,
свойства которых и отношения между которыми являются предметом оценки.
Например, в животноводстве своя специфика. В настоящее время в
животноводстве кормовые рационы балансируются по объему обменной
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энергии.
В
высокопродуктивном
животноводстве
потребность
в
высокоэнергетических кормах возрастает. Объемистыми кормами (силос,
сенаж, сено, зеленая трава) обеспечить высокопродуктивное животноводство
сложно, потому, что пищеварительный аппарат животного ограничен объемом.
Поэтому возрастает значимость высококалорийных кормов, в числе которых
зерновые культуры, соя [4, 13].
Определяющую роль в продуктивности животных играет кормление и
энергетика корма. Поэтому оценка эффективности кормов и последующая
оценка эффективности продукции животноводства проводятся с учетом
себестоимости обменной энергии корма.
Поскольку корма используется преимущественно в производстве
продукции животноводства, его эффективность не содержит непосредственного
рыночного критериального показателя. Качественные и экономические
характеристики кормов проявляются в составе себестоимости кормовых
рационов и конечной животноводческой продукции – молоке, мясе и т.д.
Поэтому, основываясь на методике комплексной поэтапной оценки
экономической эффективности производства и использования кормового зерна
[3, 13] на первом этапе экономическую оценку эффективности производства
кормов целесообразно оценивать по показателю себестоимости обменной
энергии в натуральном корме.
Экономическая оценка по показателю себестоимости обменной энергии в
натуральном корме СОЭн, определяется по формуле:

С

ОЭн

=

З ,
У ⋅ОЭ

(3)

Н

где СОЭн – себестоимость единицы обменной энергии в натуральном
корме;
З – затраты, отнесенные на выращивание, уборку, и заготовку корма,
руб./га;
У – сбор корма в расчете на единицу площади, т/га;
ОЭН – обменная энергия, полученная с урожаем по результатам
зоотехнической оценки качества корма, МДж.
Комплексная экономическая оценка вариантов выращивания сенажной и
силосной массы выполнена на базе ФГУП «Садовое» в соответствии с
технологиями выращивания и заготовки кормов (табл. 2) в программе АИС
«Агро» [7].
По показателю себестоимости обменной энергии корма среди силосов
наилучший показатель у силоса из суданской травы и кормовой сои, 0,240 руб.
за 1 МДж, себестоимость обменной энергии, кукурузного силоса – 0,488
руб./МДж. Существенную роль сыграли фактор урожайности и содержания
обменной энергии. Среди сенажей на экономический результат влияние имели
эти же факторы. Себестоимость обменной энергии сенажа выше силоса из
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суданской травы и кормовой сои, но ниже себестоимости силоса из кукурузы.

Себестоимость
массы 1 ц, руб.

Место

Сенажная масса,
фаза цветения
Сенажная масса,
фаза цветения
Молочно-восковая
спелость
Молочно-восковая
спелость

Место

1. Кострец на
сенаж (контроль)
2. Кострец +
люцерна на сенаж
3. Кукуруза на
силос
4. Суданская
трава + кормовая
соя на силос

Фаза уборки

Себестоимость 1
МДж обменной
энергии, руб.

Вариант

Затраты на 1 га,
руб.

Таблица 2
Экономическая оценка вариантов производственного опыта

6645

0,282

2

92,3

2

6970

0,390

3

124,5

4

10009

0,488

4

95,35

3

13452

0,240

1

74,7

1

Ранжировка себестоимости единицы корма в физическом весе также не
всегда совпадает с ранжировкой себестоимости единицы обменной энергии
[12].
Объективным показателем экономической эффективности возделывания
кормов выступает себестоимость обменной энергии корма, поскольку
аккумулирует показатели продуктивности растений, качественные показатели
корма и уровень затрат на возделывание и заготовку, с одной стороны. С
другой стороны, при формировании рационов кормления животных по
обменной энергии будет уменьшен физический объем корма, что важно, как с
экономической, так и с физиологической при употреблении объемистых кормов
животными.
Предлагаемый методический подход к оценке экономической
эффективности производства кормов позволит отбирать высокоэффективные
технологии по показателю себестоимости обменной энергии корма и в
дальнейшем формировать эффективные кормовые рационы животных с целью
обеспечения высокой продуктивности животных и снижения себестоимости
животноводческой продукции.
Таким образом, методы и показатели экономической оценки
эффективности
сельскохозяйственного
производства,
учитывая
его
многообразие и специфичность отраслей наряду с общеэкономическими
критериальными показателями эффективности – прироста прибыли,
рентабельности должны отражать систему эффективности отраслевых
показателей.
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ГЛАВА 7.
К ВОПРОСУ О ПОВТОРЯЕМОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБКАХ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-022

Вероятно, каждый научный работник, занимающийся исследованиями,
сталкивался с ситуациями, когда результаты указанных исследований так и не
были опубликованы в виде статей, монографий, патентов и иных печатных
изданий. Либо такие публикации осуществлялись, но в результате (как правило,
по вине издателей) там обнаруживались серьезные ошибки, сводящие «на нет»
все усилия авторов. Надо отдать должное: значительная часть современных
изданий предоставляет авторам перед выпуском готовящейся публикации
возможность согласования и ознакомления со сверстанным материалом на
предмет поиска вкравшихся опечаток и недоработок (так называемый
«препринт»). Однако, к сожалению, такая практика принята не везде, что
приводит порой к досадным ошибкам, зачастую с далеко идущими для авторов
негативными последствиями.
Другим не совсем приятным явлением является обнаружение
разработчиком «свежих» охранных документов под чужим авторством на те
технические решения, на которые ему когда-то было отказано в выдаче патента
или авторского свидетельства. Понятно, что сейчас несколько изменились
правила оформления заявок и получения охранных документов, например,
получение патента на «полезную модель» не сопровождается такой серьезной
проверкой на новизну, как заявка на изобретение. Да и похожие технические
решения имеют свойство приходить в головы разных независимых
исследователей в разные временные периоды.
Поэтому составитель данного материала не ставит своей целью кого-либо
в чем-либо обвинить, речь также не идет о техническом плагиате либо об
оспаривании авторства людей, опубликовавших результаты своих
исследований и разработок. Скорее здесь имеет место попытка поделиться
своим личным опытом, приобретенным за достаточно длительный период
времени, что может оказаться полезным для молодых и начинающих научных
работников: ведь зная, какие могут возникнуть труднопредсказуемые
сложности при подготовке и осуществлении публикации, – можно постараться
такие проблемные ситуации предотвратить. Ну и всегда у человека,
стремящегося вперед, должен быть позитивный настрой, развитое чувство
юмора и способность философски воспринимать определенные досадные или
несколько обидные моменты жизни.
Одним из примеров технической повторяемости может служить, например,
конструкция устройства для контроля настройки ножей торцовой фрезы. Заявка
на это изобретение, получившая №4246582/08(080331), была отправлена во
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ВНИИГПЭ в 1987 году, заявитель – Сумский филиал ХПИ (ныне – СумГУ).
Краткая суть заявляемого материала заключалась в том, что при настройке
величины «вылета» (выступания над корпусом) ножей торцовой фрезы
(многолезвийного режущего инструмента) с целью снижения погрешностей
настройки (чтобы не было зазора между кромкой ножа фрезы и поверхностью
упора-шаблона) вводится дополнительный элемент – электрическое
контрольное устройство – ЭКУ (например, лампочка). Настраиваемая фреза 6
устанавливается на оправку 8. Один контакт электрической цепи, содержащей
ЭКУ 5, подсоединен к фиксатору-шаблону 4, а другой контакт – к ножу 7.
Настраиваемый нож 7 выдвигается до касания с шаблоном 4, при этом
электрическая цепь замыкается и ЭКУ сигнализирует об отсутствии зазора.
После этого нож 7 фиксируется, и подобным образом настраиваются все
оставшиеся ножи фрезы (см. рис.1, а).
К сожалению, в выдаче охранного документа на предложенное устройство
было отказано в виду несоответствия заявляемого материала критерию
«существенные отличия»: противопоставлено известное устройство для
правильности установки детали на станке [1].
Спустя 26 лет, в 2013 году, авторам из Житомирского государственного
технологического университета на аналогичное устройство был выдан
украинский патент на изобретение «Пристрій для регулювання вильотів
формоутворюючих елементів багатолезового торцевого інструмента» [2],
«застосований при налагодженні торцевих фрез, які вимагають точного
регулювання вильоту формоутворюючого елемента», «де… відбувається
замикання
електричного
ланцюга,
що
контролюється,
наприклад,
світлодіодами» (см. рис.1, б). Как видно, идея повторилась «один в один», что
свидетельствует об одинаковой логике разработчиков, занимающихся
решением схожих технических проблем. И понятно, что претензий к данным
авторам не может быть никаких, поскольку материалы отвергнутых заявок
нигде не публиковались.
Другим примером является предложенное техническое решение о
движении (на участке обработки) режущих ножей торцовой фрезы не по
круговой, как обычно, траектории, а – по прямолинейной. На данную идею
заявитель (Сумский филиал ХПИ, ныне – СумГУ) и авторы в 1991 году
получили авторское свидетельство [3]. Согласно документу, обработка плоской
заготовки шириной В происходит когда ножи проходят прямолинейный
участок mn, т.е. движутся по прямой, а не по дуге окружности (см. рис.2, а).
Прошло 10 лет, и в 2001 году эта идея была повторена в патенте Украины [4]
(Житомирский инженерно-технологический институт): при обработке торцовой
фрезой заготовки шириной В «чистовий припуск видаляють різальними
елементами, які... рухаються за прямолінійною траєкторією перпендикулярно
до вектора повздовжньої подачі заготовки» (см. рис.2, б).
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а)
б)
Рис. 1. Устройство по заявке №4246582/08(080331), 1987 г. (а)
и устройство согласно патенту [2], 2013 г. (б)

а)
б)
Рис. 2. Торцовая фреза согласно а.с. СССР [3], 1991 г. (а)
и способ плоского фрезерования торцовыми фрезами согласно патенту
Украины [4], 2001 г. (б)
К сожалению, в источниках информации, принятых во внимание при
составлении заявки на изобретение и при получении патента, отсутствует
ссылка на уже известное техническое решение [3].
Драматически развивались события при попытке получить автором
охранный документ на конструкцию торцовой фрезы, которая при вращении за
счет внутренних лопастей создает отсасывающий воздушный поток,
удаляющий образующуюся в процессе фрезерования стружку (заявка
№4370644/08(015973)КС, заявитель – Сумский филиал ХПИ, ныне СумГУ).
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Согласно материалам заявки, «при вращении фрезы лопасти 4 создают осевое
движение воздушного потока от обрабатываемой поверхности вверх,
аналогично действию осевого лопастного насоса» (см. рис.3, а). Переписка с
отделом станкостроения ВНИИГПЭ по поводу заявки на изобретение длилась
почти три года (с января 1988 по октябрь 1990 года), дойдя до Контрольного
совета Госкомизобретений. Хотя экспертиза и противопоставляла не совсем
корректные для данного случая технические решения, в выдаче авторского
свидетельства было отказано. Однако по прошествии 15 лет, в 2005 году, на
аналогичное техническое решение торцовой фрезы был выдан патент Украины
(заявитель – тот же, но авторы – уже совсем другие). В данной конструкции
«робоче колесо у корпусі фрези створює повітряний вертикальний потік,
причому різальні леза 3 фрези утворять стружку, а їхній позитивний кут нахилу
направляє її до центра фрези. Стружка транспортується повітряним
вертикальним потоком догори» [5] (см. рис.3, б).

а)
б)
Рис. 3. Торцовая фреза по заявке №4370644/08(015973)КС, 1988 г. (а) и
торцовая фреза согласно патенту Украины [5], 2005 г. (б)
Поскольку материалы заявок с отрицательным решением не
публиковались, то и претензий к новым авторам изобретения не может быть
никаких.
Большое количество ошибок, к сожалению, допускают издатели
технических публикаций, что зачастую приводит к искажению или даже
нарушению авторства подаваемого в печать материала. Примером такого
нарушения может служить, например, необъяснимая «потеря» фамилии одного
из авторов публикуемого материала, причем того автора, через которого шла
переписка с редакцией (см. рис.4).
В принципе добавить к этому факту нечего, можно только пожелать всем,
с кем случится подобная ситуация, философского подхода к привратностям
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жизни. Кстати, автор уже более 20 лет находится в приятом ожидании
экземпляра обновленного издания статьи, который редакция обещала прислать.

Рис. 4. Приглашение автору от издательства на осуществление публикации
и извинения редакции после осуществления публикации
Еще одним примером технических ошибок издателей служит
перепутывание рисунков в публикуемых материалах, причем рисунков из
разных, «чужих» публикаций. Так, в 1995 году авторами О.А.Топоровым и
П.В.Кушнировым был получен патент Российской Федерации №2049603 под
названием «Фрезерная головка» (заявитель – Сумский государственный
университет, сокращенно – СумГУ) [6]. После ознакомления с описанием
изобретения к патенту у авторов и заявителя возникли вопросы к издателям
патента, на которые был прислан соответствующий ответ за №05047663/02 от
08.04.1996 года (копия письма в отдел Госреестра Роспатента). Далее цитата:
«Во ВНИИГПЭ поступило письмо от заявителя, в котором указано, что в
патенте №2049603 в качестве фиг.1 ошибочно приведен другой рисунок
(вместо продольного разреза фрезерной головки приведен чертеж сверла). При
уточнении сведений заявителя экспертиза обнаружила, что в двух охранных
документах, патентах Российской Федерации №2049602 и №2049603 фигуры 1
перепутаны, так в патенте №2049602 на фиг.1 вместо инструмента для
обработки глубоких отверстий (сверла) изображена фрезерная головка к
патенту №2049603; а патенте №2049603 вместо фрезерной головки изображен
инструмент для обработки глубоких отверстий (сверло). По-видимому эта
ошибка возникла при формировании в типографии материалов указанных
охранных документов, так как их номера следуют друг за другом. Просьба
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устранить указанное несоответствие…Приложение отправляется в Роспатент».
То, как должна выглядеть фигура1 в описании изобретения к патенту РФ
№2049603 показано на рисунке 5 (а), а как фигура 1 выглядит там реально – на
на рисунке 5 (б).
Точно такая же ситуация – у «коллег по несчастью», авторов патента
№2049602: у них вместо их сверла на фигуре 1 «красуется» наша фрезерная
головка.
Если кто-то думает, что допущенная ошибка где-то и когда-то
исправлялась – то это напрасно. По состоянию на момент написания данного
материала (2018 год), спустя 22 года после письменного указания руководства
Роспатента на необходимость устранения допущенных несоответствий, «воз и
ныне там». В этом можно убедиться, зайдя на сайт реестра изобретений
Российской Федерации и воочию лицезреть данный «неубиваемый» технокурьез.

а)
б)
Рис. 5. Так должна выглядеть фигура1 в описании изобретения
к патенту РФ №2049603 (а),
и так реально выглядит фигура1 в [6] (б)
От технических ошибок не застрахованы и нынешние авторы публикаций,
отсылающие свои материалы в солидные современные издания. К этому надо
быть морально готовым и постараться спокойно воспринимать любые
возникающие ситуации.
Можно привести показательный пример того, как всего лишь одна буква
может испортить всё дело. Причем речь пойдет о букве, которую авторы
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публикаций не писали, возникла она неизвестно откуда и непонятно по чьей
вине.
Дабы не утруждать излишними подробностями, кратко скажем, что
главным в данной ситуации оказалось не содержание статьи [7], а название
организации, работниками которой авторы являются и от имени которой они
выслали свой материал для публикации. Речь идет о Сумском государственном
университете (сокращенно – СумГУ, в английском варианте – Sumy State
University). Именно так и была указана организация, когда отправлялись
материалы статьи в редакцию. Спустя определенное время статья была
напечатана в журнале. И всё бы хорошо: и название статьи правильное, и
количество авторов и их фамилии соответствуют действительности, одно
только не так. В качестве организации авторов указано: СумГТУ. Вкралась
одна единственная лишняя буква «Т» в краткое название университета, но это
повлекло за собой далеко идущие последствия.
Поскольку вузы сейчас участвуют в различных рейтингах, то количество
публикаций от имени каждого конкретного университета является важным
показателем. Поэтому у авторов опубликованной статьи сразу же появились
проблемы: необходимо стало доказывать, что статья была написана в стенах
именно СумГУ, а не мифического «СумГТУ».
Как говорится, «что написано пером – не вырубишь топором». И после
выхода уже англоязычного варианта статьи [8] (перевод осуществлялся
специалистами зарубежной фирмы-издателя), в качестве организации авторов
уже возник «Sumy State Technical University» (вкравшаяся буква «Т» послужила
поводом для появления слова «Технический»; причем неясно, почему именно
«Технический»: ведь можно было придумать и «Технологический», и
«Театральный», и т.п.). В международной реферативной базе данных в графе
«Аффиляция» («Affiliation») в качестве научного учреждения стали
фигурировать то «Sumy State Technical University», то даже «Sumy State
Pedagogical University». Все просьбы исправить ошибку и не публиковать
неправильное название несуществующего в природе «СумГТУ» ни к чему не
привели. Остается только ждать, что разум в конечном итоге восторжествует.
Рассмотрев таким образом ряд конкретных примеров повторяемости
технических решений и ошибок, допущенных техническими издательствами,
можно прийти к выводу, что всё это не является поводом для остановки или
прекращения авторами своих научных исследований: здесь должны
присутствовать как здоровый «философский» подход к пониманию ситуации,
так и уверенность в себе и своих творческих силах.
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ГЛАВА 8.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-026

Вступ
Міжнародна статистика свідчить, що в наш час виробничий травматизм
можна порівняти з епідемією. Смертність від нещасних випадків на
виробництві посідає в Україні третє місце після серцево-судинних та
онкологічних захворювань (в економічно розвинених країнах рівень
виробничого травматизму у чотири рази нижчий). За даними Держпраці в
Україні на виробництві щорічно гине 1550-1230 людей, травмується 36-47 тис.
осіб.
Особливу стурбованість викликає становище з охорони праці у
машинобудуванні, хімічній та вугільній промисловості. Щорічно одна
техногенна аварія обходиться країні 1-2 млн. грн., а резонансна – 15-20 млн.
грн. Матеріальні збитки від техногенних аварій щорічно сягають 60 млн. грн.
На підприємствах нашої країни біля 30% робітників працюють в умовах, що не
відповідають санітарно-гігієнічним нормативам. З цієї причини в Україні надто
високий рівень професійних захворювань.
Рівень виробничого травматизму з найбільшою кількістю нещасних
випадків зареєстрований за 2014-2017 рр. в Дніпропетровській області
(14,51 %). Виробничий травматизм і захворювання спричиняють величезні,
непоправні суспільні втрати, негативно впливають на економіку регіону та
країни, рівень життя.
Комплексний підхід у рішенні проблем виробничого травматизму
передбачає дотримання вимог законодавчої бази охорони праці, системи
управління охороною праці; виконання заходів у сфері цивільного захисту на
об'єкті та ін.
8.1. Законодавча база охорони праці та соціальні регіональні програми
підвищення безпеки
Охорона праці як система законодавчих актів, соціально-економічних,
організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів, що створюють
безпеку праці, забезпечують збереження здоров’я і працездатності людини в
процесі праці, закріплена у Кодексі законів про працю України [1] і в Законі
України «Про охорону праці» [2].
До законодавчої бази також належать Закони України: «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
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працездатності» [3], «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», «Про охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку»,
«Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку», «Про дорожній рух»,
«Про загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням».
Спеціальними законодавчими актами є державні нормативні акти з
охорони праці (ДНАОП). Це правила, стандарти, норми, положення, інструкції
та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для
виконання.
Для реалізації комплексних заходів, направлених на підвищення існуючого
рівня охорони праці, необхідно контролювати додержання вимог з питань
пожежної, аварійної безпеки, гігієни праці, які закріплені в нормативноправових актах з охорони праці, системою управління охороною праці.
Згідно зі Стандартом система управління охороною праці – це складник
загальної
системи
керування
галуззю,
об'єднанням
підприємств,
підприємством, установою, організацією, що сприяє запобіганню нещасним
випадкам на виробництві та професійним захворюванням, установлює
політику, цілі охорони праці та способи їх досягнення, охоплює комплекс
заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства про охорону праці.
Машини, механізми, устаткування тощо, які впроваджуються у
виробництво, повинні мати сертифікати, які засвідчують безпеку їх
використання. Їх відповідність чинному законодавству та нормативним актам з
охорони праці визначається згідно із системою сертифікації продукції
УкрСЕПРО при залученні спеціалістів з охорони праці.
У Дніпропетровській області діють регіональні програми, державна
підтримка яких сприятиме поліпшенню умов праці на підприємствах та захисту
населення у надзвичайних ситуаціях: «Обласна соціальна програма поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській
області на 2014 – 2018 роки», «Програма створення і використання
матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській
області до 2022 року»; «Регіональна цільова програма захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки.
8.2. Основні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та
професійної захворюваності
На кожному підприємстві повинні бути передбачено технічні, нормативнометоди, організаційні, санітарно-гігієнічні, соціально-економічні, лікувальнопрофілактичні, наукові заходи та інформаційне забезпечення МОНОГРАФИЯ
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Технічні заходи - засоби, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови
праці, та пов'язані з впровадженням нового обладнання, пристроїв і приладів
безпеки і безпечною експлуатацією засобів виробництва.
Нормативно-методичні заходи:
- розробка посібників і рекомендацій;
- розробка нормативно-правової бази з охорони праці на підприємстві;
- забезпечення програм і розробка методик навчання з охорони праці;
- розробка розділів охорони праці в посадових інструкціях.
Організаційні заходи:
- контроль за станом обладнання, інструментів, будівель і споруд;
- контроль за дотриманням вимог документів з охорони праці;
- нагляд за обладнанням підвищеної небезпеки;
- організація навчання, перевірка знань з питань охорони праці і
інструктажів робітників підприємства;
- контроль за виконанням технологічного процесу відповідно до вимог
охорони праці;
- організація належних умов до проїздів і проходів відповідно до вимог
охорони праці;
- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного
захисту;
- забезпечення відповідними знаками безпеки, плакатами.
Санітарно-гігієнічні заходи:
- контроль за впливом виробничих факторів на здоров'я працівників;
- забезпечення санітарно-побутових умов згідно з діючими нормами;
- атестація робочих місць відповідно до їх нормативним актам з охорони
праці;
- планування заходів щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці;
- паспортизація санітарно-технічного стану умов праці.
Соціально-економічні заходи:
- надання пільг і компенсацій працівникам, які працюють зі шкідливими і
небезпечними умовами праці;
- створення умов для економічної зацікавленості роботодавця і працівника
у поліпшенні умов і підвищенні безпеки праці;
- соціальне страхування працівників роботодавцем;
- фінансування заходів з охорони праці;
- відшкодування роботодавцем працівнику збитків у разі каліцтва.
Лікувально-профілактичні заходи:
- надання медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків на
виробництві;
- контроль за здоров'ям працюючих протягом їхньої трудової діяльності;
- лікувально-профілактичне харчування працівників, які працюють на
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роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці;
- проведення медичних оглядів працівників (попередніх та періодичних);
- дотримання охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;
- відшкодування потерпілому працівнику витрат на лікування,
протезування, придбання транспортних засобів та інші види медичної
допомоги.
Наукові заходи:
- прогнозування наслідків нещасних випадків і аварій;
- моделювання аварійних ситуацій і розробка заходів щодо їх відвернення;
- плани локалізації і ліквідації аварії;
- оцінка ефективності управління охороною праці;
- підготовка науково-обгрунтованих технічних рішень, спрямованих на
підвищення безпеки і поліпшення умов праці.
Інформаційне забезпечення - інформаційна підтримка при проведенні
нормативно-методичних,
організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних,
лікувально-профілактичних, соціально-економічних, наукових досліджень,
спрямованих на збереження безпеки праці, здоров'я працюючих
8.3. Задачі підрозділу з питань цивільного захисту
Цивільний захист на підприємстві, в установі, організації проводиться з
метою своєчасної підготовки об’єкта до захисту від наслідків надзвичайних
ситуацій та оперативного проведення рятувальних і інших невідкладних робіт.
Згідно зі ст. 8 закону України "Про цивільну оборону України"
"Керівництво підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і
підпорядкування забезпечує своїх працівників засобами індивідуального та
колективного захисту, організовує здійснення евакозаходів, створює сили для
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечує їх готовність до
практичних дій, виконує інші заходи з цивільної оборони і несе пов’язані з цим
матеріальні та фінансові витрати в порядку та обсягах, передбачених
законодавством".
Згідно з Типовим положенням про підрозділ з питань цивільного захисту
суб'єкта господарювання [4] метою організації заходів цивільного захисту
суб'єктом господарювання його керівником утворюється підрозділ з питань
цивільного захисту, який є самостійним структурним підрозділом суб'єкта
господарювання, а у випадках, передбачених Кодексом цивільного захисту
України призначається особа з питань цивільного захисту
Підрозділ з питань цивільного захисту у своїй діяльності
керується Конституцією України, законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх
справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та
керівника суб'єкта господарювання, а також цим Положенням.
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Основними завданнями підрозділу з питань цивільного захисту є:
- організація виконання заходів у сфері цивільного захисту на об'єктах
суб'єкта господарювання, спрямованих на захист працівників, майна і територій
від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення
сталого функціонування суб'єкта господарювання в умовах надзвичайної
ситуації і в особливий період;
- забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки.
Підрозділ з питань цивільного захисту відповідно до покладених завдань:
- надає пропозиції, організовує та контролює виконання заходів щодо
забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання,
утримання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту;
- здійснює облік та веде документацію з утримання захисних споруд
цивільного захисту, які перебувають на балансі (утриманні), організовує
утримання їх та забезпечує готовність цих споруд до укриття людей у разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
- організовує забезпечення працівників суб'єкта господарювання засобами
індивідуального захисту органів дихання та засобами колективного захисту;
- організовує (на хімічно небезпечному об'єкті) взаємодію з місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо участі
в забезпеченні засобами індивідуального захисту органів дихання
непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного
забруднення цього суб'єкта господарювання;
- забезпечує розміщення інформації (наочної агітації) про заходи безпеки
та відповідну поведінку працівників і населення, яке проживає в зонах
можливого ураження, у разі виникнення аварії на об'єктах суб'єкта
господарювання;
- організовує виконання заходів щодо впровадження інженерно-технічних
заходів;
- розробляє план цивільного захисту суб'єкта господарювання на
особливий період, який продовжує роботу у воєнний час та який віднесено до
категорії з цивільного захисту;
- організовує та контролює проходження посадовими особами суб'єкта
господарювання навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки;
- здійснює супровід посадових осіб органів державного нагляду з метою
перевірки готовності сил цивільного захисту для проведення робіт за
призначенням;
- надає пропозиції та контролює виконання заходів щодо впровадження
автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети
виробничої автоматики;
- забезпечує своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів
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цивільного захисту про стан та виконання заходів цивільного захисту суб'єктом
господарювання;
- планування матеріальних та фінансових витрат для виконання заходів
цивільного захисту, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних
ситуацій на об'єктах суб'єкта господарювання;
- забезпечення відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту
України обов'язкового
аварійно-рятувального
обслуговування
об'єктів
підвищеної небезпеки суб'єкта господарювання, на яких існує небезпека
виникнення надзвичайних ситуацій;
- створення, накопичення, порядку зберігання і використання об'єктових
матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій;
Підрозділ з питань цивільного захисту під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами суб'єкта господарювання, а
також з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від
форм власності і підпорядкування з питань цивільного захисту.
Під час виникнення надзвичайної ситуації об'єктового рівня на базі
структурного підрозділу з питань цивільного захисту створюється штаб з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Керівник підрозділу з питань цивільного захисту:
- здійснює керівництво діяльністю підрозділу, відповідає за виконання
покладених на підрозділ завдань та прийняті ним рішення;
- організовує діяльність підрозділу, спрямовану на розроблення і
здійснення заходів щодо захисту, запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації;
- розробляє проекти наказів керівника суб'єкта господарювання з питань
організації та виконання заходів цивільного захисту.
На
об’єктах
підвищеної
небезпеки
(радіаційно-,
хімічно-,
вибухонебезпечних) створюються локальні системи виявлення загрози
виникнення надзвичайних ситуацій і оповіщення працівників цих об’єктів та
місцевого населення, що проживає в зоні можливого ураження (згідно з
законом України "Про цивільну оборону України"). В сучасних умовах
необхідно впроваджувати нові методи прогнозування, оцінки обстановки,
розрахунків сил і засобів, прийняття і реалізації рішення з використанням
комп'ютерної техніки із сучасним програмним забезпеченням при моделюванні
і виникненні надзвичайних ситуацій на об'єкті; організувати забезпечення
структурних підрозділів об'єкта сучасними засобами оповіщення і зв'язку.
Висновки
Для реалізації комплексних заходів, направлених на підвищення рівня
охорони праці на підприємстві, необхідно контролювати додержання вимог з
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питань пожежної, аварійної безпеки, гігієни праці, які закріплені в нормативноправових актах з охорони праці, системою управління охороною праці. На
кожному підприємстві повинні бути передбачено технічні, нормативно-методи,
організаційні,
санітарно-гігієнічні,
соціально-економічні,
лікувальнопрофілактичні, наукові заходи та інформаційне забезпечення.
З метою організації заходів цивільного захисту суб'єктом господарювання,
віднесеним до відповідної категорії цивільного захисту, його керівником
утворюється підрозділ з питань цивільного захисту, який організує виконання
заходів у сфері цивільного захисту на об'єктах суб'єкта господарювання,
спрямованих на захист працівників, майна і територій від надзвичайних
ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення сталого
функціонування суб'єкта господарювання в умовах надзвичайної ситуації і в
особливий період. Потрібно створити і підтримувати в належному стані
матеріальні і фінансові резерви для забезпечення діяльності органів управління
і сил цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та воєнного характеру.
В сучасних умовах необхідно впроваджувати нові методи прогнозування,
оцінки обстановки, розрахунків сил і засобів, прийняття і реалізації рішення з
використанням комп'ютерної техніки із сучасним програмним забезпеченням
при моделюванні і виникненні надзвичайних ситуацій на об'єкті; організувати
забезпечення структурних підрозділів об'єкта сучасними засобами оповіщення і
зв'язку.
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ГЛАВА 9.
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ МЕХАНИЗМОВ СТРЕССА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-032

Введение.
Изучение метаболизма и его регуляции в тканях органов, относящихся к
различным физиологическим системам, при различных вариантах стресса ведет
к более глубокому пониманию происходящих в них биологических явлений и
непосредственно связано с выяснением биологических механизмов
возникновения в них дистрофически-деструктивных изменений, являющихся
основой патологий. Разработка высоких технологий, достижения науки
последних десятилетий вызвали очередной интерес к проблеме стрессового
влияния на организм, участию механизмов стресса в развитии отдельных
болезней и их сочетания, позволили сформулировать представления о «звеньях
дезинтеграции» метаболических процессов, что необходимо учитывать в
стратегии лечении и профилактике стрессогенных заболеваний, таких как
острый инфаркт миокарда, остеохондроз и рак яичников.
9.1. Общие представления о механизмах стресса
Автором теории стресса (представления об «общем адаптационном
синдроме»), как известно, является канадский физиолог Ганс Селье, впервые
опубликовавший свои идеи в 1936 г. [58]. Он обосновал утверждение о том,
что любое значимое воздействие на организм, которое может быть
специфическим для какой-либо физиологической системы организма, вызывает
типовую неспецифическую реакцию- общий адаптационный синдром. Это
единый физиологический процесс сопряженный с активацией нервной и
эндокринной систем в ответ на любое экстремальное воздействие, имеющий
три стадии развития: тревоги, резистентности (адаптации) и истощения [42].
Кроме того, Г.Селье принадлежит заслуга введения в научную литературу
понятий «эустресс»- положительный стресс, и «дистресс»- отрицательный
стресс. Эустресс повышает адаптационные возможности организма, улучшает
внимание, ускоряет реакцию, оказывает положительное влияние на организм.
Дистресс- оказывает отрицательное влияние, может привести к повреждению
некоторых органов и систем организма, способствовать возникновению и
развитию стрессогенных заболеваний, к числу которых в последние
десятилетия относят не только острый инфаркт миокарда (ОИМ), стенокардию,
остеохондроз (ОХ) и др. заболевания костно-суставной системы, но и
онкологические заболевания, такие как рак яичников (РЯ), рак молочной
железы (РМЖ) и др. Стрессовые воздействия Селье назвал стрессорами,
которые впоследствии стали делить на физические и психические, острые и
МОНОГРАФИЯ

76

ISBN 978-617-7414-44-4

Развитие технологий будущего

хронические, что, по данным литературы, достаточно условно [20;42;58].
Степень выраженности реакции на стресс связана с адаптационными
возможностями конкретного организма, что зависит от пола, возраста,
двигательной активности, темперамента [20].
Физиологическим базисом реакции на стресс можно считать изменения в
системе гипоталамус-гипофиз-надпочечники (ГГНС). В ответ на стрессорное
воздействие в гипоталамусе вырабатывается КРГ (кортикотропин-рилизинг
гормон), под влиянием которого в аденогипофизе синтезируется АКТГ,
который, в свою очередь, способствует выработке кортизола корой
надпочечников [19; 20]. При этом выработка нейротрансмиттеров вызывает
практически мгновенную ответную реакцию органа-мишени. Постепенное
выделение гормонов усиливает и поддерживает стрессорный ответ долгое
время
[20;30;42;58].
Нарушение
регуляции
нейроэндокринной
и
нейроиммунной систем, по данным [19;20], рассматривается как один из
основных механизмов хронического стресса. Из-за нарушения отрицательной
обратной связи в глюкокортикоид-опосредеванной системе возникает
гиперактивация в ГГНС, что приводит к качественным и количественным
изменениям глюкокортикоидных рецепторов в некоторых структурах мозга и
нарушениям нейрогенеза. Стресс модулирует активность ГГНС и вегетативной
нервной системы для адаптации организма к изменениям внешней среды с
использованием разных механизмов на системном и клеточном уровнях [47;48].
В организме человека существуют механизмы, которые активируются при
воздействии стрессорных факторов (стресс-реализующие системы)- симпатоадреналовая и гипоталамо-гипофиз-адреналовая системы, а также нацеленные
на препятствие развитию стресс-реакции (стресс-лимитирующие системы, т.е.
системы профилактики стресса) [47]. К последним относятся: ГАМК-эргическая
система (гамма-аминомасляная кислота- ГАМК под влиянием ферментов
превращается в мозге в ГОМК- гамма-оксимасляную кислоту, способную
тормозить работу гипоталамуса и подавлять запуск стресс-реакции);
эндогенные опиаты – энкефалины, эндорфины, снижающие интенсивность
эмоциональной реакции, запускающей стресс, повышающие работоспособность
и возможность длительной мышечной работы; простагландины, продукция
которых повышается при стрессе, что снижает чувствительность тканей к
катехоламинам
и,
соответственно,
выраженность
стресс-реакции;
антиоксидантная система, нейтрализующая действие свободных радикалов,
продукция которых возрастает при стрессе и активирует многие биохимические
реакции в клетках. Кроме того, в организме существуют эндогенные
антиоксиданты, такие как витамин Е, цистин, цистеин, супероксиддисмутаза;
трофотропные механизмы, связанные с активацией парасимпатической
нервной системы, представляющей собой защиту от побочного действия
глюкокортикоидов. Искусственное повышение активности парасимпатического
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отдела нервной системы можно использовать для профилактики
отрицательного последствия стресса. Физическая нагрузка, мышечная
релаксация, диафрагмальное дыхание, сосредоточение повышают тонус
парасимпатической нервной системы [48] и в сочетании с рациональным
питанием, режимом труда и отдыха, рациональной психотерапией и
разъяснительной работой составляют основу профилактики стресса.
Следует отметить, что при действии слабого раздражителя в организме
развивается реакция тренировки, биологический смысл которой заключается в
формировании устойчивости к действию слабых раздражителей путем
постепенного повышения порога чувствительности [47]. При действии
раздражителя средней силы развивается реакция активации, при которой
происходит стимуляция иммунной системы, умеренное возбуждение ЦНС,
уравновешивание катаболизма и анаболизма. При многократном повторении
раздражителей средней силы развивается стойкая активация, обеспечивающая
омоложение организма и противоопухолевую резистентность.
Это
оптимальный уровень защитного ответа организма. Реакция переактивации
сопровождается повышенной активностью эндокринной и иммунной систем,
ЦНС,
напряженным
энергетическим
метаболизмом,
лимфоцитозом.
Изложенное выше позволяет сформулировать понятие «здоровье» как
динамику гомеостатических и адаптивных процессов в организме человека,
которая обеспечивает ему возможность длительно жить и активно трудиться в
различных условиях окружающей среды и противостоять неблагоприятным
факторам [20;48]. По мнению Казначеева [24], можно выделить следующие
уровни здоровья: оптимальный (норма)- состояние со значительным
функциональным резервом; предболезнь- неблагоприятные сдвиги, которые
компенсируются за счет высокого напряжения регуляторных систем, снижения
функционального резерва; декомпенсация, срыв адаптации, развитие
заболевания.
Под влиянием факторов внешней среды организм может перейти на новый
уровень гомеостаза [40;42]. Гомеостатические функциональные системы,
важнейшими элементами архитектоники которых являются: внутренняя среда
организма, вегетативная нервная и эндокринная системы, подкорковые нервные
центры- поддерживают постоянство белка и глюкозы в крови, содержание
электролитов, постоянство рН, температуру тела и др. параметры.
Резистентность организма в условиях длительного напряжении, по мнению
[40], зависит от работы этих гомеостатических систем. В связи с этим
рассматриваются гомеостазы - температурный, энергетический, антигенноструктурный, кислотно-щелочной, водно-солевой, онкотический, углеводный и
др. В данном случае под гомеостазом понимается не постоянство внутренней
среды вообще, не состояние организма, а работа отдельных функциональных
систем, направленная на достижение определенной цели. Ее роль выполняет
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фактор гомеостаза, который является системообразующим
для данной
функциональной системы. Результат действия гомеостатических системфактор гомеостаза, изменяющийся в очень узком диапазоне ( температура тела
может изменяться на 2-30С, рН крови- на сотые и десятые доли единицы).
Организм проявляет большую чувствительность к колебаниям концентрации
солей в крови. Гомеостатические системы в нем тесно взаимодействуют с
морфофункциональными. Однако, если в морфофункциональных системах
структура и функция слиты воедино, то в гомеостатических системах
формируется уже интегральная функция на основе взаимодействия многих
элементов разных систем.
Такие системы как сердечно-сосудистая,
дыхательная, выделительная – не относятся к числу гомеостатических систем,
а вписываются в них лишь отдельными своими элементами, наделяя их своими
свойствами. Это результат интеграции функций на уровне целостного
организма [20;40;42;47]. При действии на организм стрессоров различной
природы возникают адаптационные изменения и мутационные процессы,
которые, по-мнению Л.Е. Панина [40], определяют содержание
индивидуальной изменчивости организма. Новые признаки закрепляются в
процессе наследственности. В то же время, наличие огромного массива
научной информации о заболеваниях, вызванных стрессом (стрессогенных
патологиях) [2-9;14;16;20;44;50-51;53-55], позволяет рассматривать эти болезни
как результат проявления дезадаптации организма под влиянием длительных
стрессовых воздействий, чрезмерных по силе для данного организма [20;47-48].
Это вызывает интерес к вопросу о «звеньях дезинтеграции метаболических
процессов», которые могут возникнуть на уровне энергетической
гомеостатической системы (углеводного и липидного обменов, системы
прооксиданты/антиоксиданты), гомеостатической системы соединительной
ткани (СТ), минерального обмена [40] и др.
9.2. Представления о звеньях дезинтеграции метаболических
процессов
Проведенное нами экспериментальное исследование влияния такого
стресса как гипокинезия на костно-суставную и сердечно-сосудистую систему
беспородных белых крыс-самцов 3- и 12-месячного возраста [20;30], позволило
сформировать представление о звене дезинтеграции на уровне энергетической
гомеостатической системы.
Как известно, стрессовое воздействие на организм сопряжено с
увеличением в нем энергозатрат [20;40;43]. При этом формами хранения
энергии в тканях являются гликоген и липиды, продукты их метаболизма могут
конкурировать между собой за вступление цикл трикарбоновых кислот (ЦТК,
цикл Кребса). При этом увеличение гликогенного депо сопровождается
уменьшением липидного, увеличение липидного- падением гликогенного
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(подобно функционированию качелей) [43]. Было установлено, что в проблеме
обеспеченности энергией на организменном уровне при стрессе огромное
значение имеет межорганная кооперация [20;40;55-56;58]. Поскольку ткани
костно-суставной и сердечно-сосудистой систем на иерархической лестнице
организма занимают разное положение, стрессовое воздействие на организм
может привести к возникновению конкуренции между тканями за отдельные
метаболиты, или в процессе интеграции биохимических процессов между ними
- к переключению обмена веществ в ряде тканей на другой тип (менее
энергозатратный). Для характеристики взаимосвязи между органами костносуставной и сердечно-сосудистой систем при стрессе нами был проведен
эксперимент на животных с использованием 30-суточной гипокинезии (Г30) и
реадаптации к нормальным условиям после ее отмены на 1,3,5 сутки РА1,3,5).
Материалом для изучения были сосуды (С)- аорта, миокард (М), тела позвонков
(ТП), межпозвонковые диски (МД), печень (П), а также сыворотка крови 110
беспородных белых крыс-самцов 3- и 12-месячного возраста.
Анализировали уровни общей активности фермента лактатдегидрогеназы
(ЛДГ) и ее изоферментный спектр, содержания лактата и пирувата, гликогена,
глюкозы в крови, суммарных липидов и их фракционный состав, продуктов
перекисного окисления липидов (ПОЛ), антиоксидантную активность (АОА)
[20-23].
Оказалось, что наибольшим запасом гликогена и липидов обладает печень
(П), что подчеркивает ее важную роль в межорганной кооперации. В порядке
убывания содержания гликогена и липидов исследуемые ткани расположены:
сосуды (С), миокард (М), тела позвонков (ТП) и межпозвонковые диски (МД),
бедренная кость (БК), что можно связать с различными функциональными
особенностями этих тканей. С возрастом содержание углеводов и липидов в
большинстве рассмотренных тканей увеличивается, а в тканях П и МД
наблюдается снижение запасов этих веществ. Наибольшей концентрацией
лактата и пирувата характеризуется ткань С, в то время как в других
исследуемых тканях содержание этих метаболитов снижается. При этом
соотношение лактат/пируват сдвинуто в сторону преобладания лактата во всех
тканях. С возрастом в С, П, БК этот коэффициент увеличивается, что
сопровождается
увеличением
общей
активности
ЛДГ
и
может
свидетельствовать о сдвиге обмена веществ в этих тканях в анаэробную
сторону при старении. В тканях М, ТП и в крови этот коэффициент
уменьшается с одновременным повышением ЛДГ общей и ЛДГ1, ЛДГ2.
Поскольку сдвиги в метаболизме при старении происходят в каждой из
исследуемых нами тканей, можно предположить, что они связаны с изменением
характера межорганной кооперации, косвенным подтверждением чего является
изменение величины коэффициента корреляции между накоплением лактата,
пирувата, гликогена, липидов, фосфолипидов и др. веществ в разных тканях.
МОНОГРАФИЯ

80

ISBN 978-617-7414-44-4

Развитие технологий будущего

Например, коэффициент корреляции между накоплением липидов в тканях М и
ТП у 3-месячных интактных крыс составляет К=-0,761, а у 12-месячных
К=0,052, т.е. с возрастом тесная взаимосвязь исчезает. Коэффициент
корреляции между накоплением гликогена в М и МД от К=-0,705, отмеченный
у 3-месячных, крыс с возрастом снижается до К=-0,348. Содержание
холестерина (ХС) в исследуемых тканях 3-месячных крыс не различается
достоверно, а с возрастом происходит его накопление. Наибольшим
содержанием диеновых конъюгатов (ДК) характеризуются ткани М, П и БК 3месячных крыс и ТП животных старшей группы. Наиболее высокий уровень
МДА наблюдался в тканях М, С и крыс старшей возрастной группы, в то время
как в БК молодых крыс был отмечен самый низкий уровень малонового
диальдегида (МДА). Самой высокой АОА характеризовались ткани М и П, а
самой низкой- С и БК. С возрастом в ткани С этот показатель уменьшается, а
количество продуктов ПОЛ возрастает, что может быть предпосылкой для
преобладания в этой ткани процессов деструкции. Результаты исследований
показали, что компоненты ЛДГ-системы и обмена липидов, содержание
гликогена характеризуются фазовыми изменениями, которые в большинстве
рассмотренных случаев не совпадают по времени в различных тканях одного
организма и в одинаковых тканях у животных разного возраста.
Например, ткани М и П молодых животных характеризовались
«всплеском» концентрации гликогена на 30 сутки гипокинезии (Г30) и 1 сутки
реадаптации (РА1), а ткань МД - при Г30 и РА5. Для ТП молодых животных
накопление гликогена было характерно при Г30, а ткани БК и С
характеризовались снижением этого метаболита при РА1 и РА3. У животных
старшей группы «всплеск» концентрации гликогена в М был отмечен при Г30
и РА5, а в тканях ТП и МД при РА1 и РА3, в ткани БК- только при Г30. В ткани
П 12-месячных крыс таких «всплесков» не обнаружено. Характер изменения
содержания гликогена в ткани С в старшей группе был таким же, как и у
молодых, однако амплитуда отклонения от контрольных значений была выше.
«Всплеск» содержания общих липидов у молодых животных был отмечен в М
и БК при РА1 и РА5, в ткани С- при РА3, а в П и ТП таких «всплесков» не
обнаружено. У животных старшей группы накопление общих липидов
наблюдалось в ТП и МД – при Г30 и РА1, в П- таких «всплесков» не
обнаружено. В ткани С у 12-месячных крыс отмечалось снижение этого
компонента при РА1 и РА3. При рассмотрении уровня фосфолипидов
«всплеск» их концентрации у 3-месячных животных наблюдался в тканях М и
БК при РА1, в МД при РА3, в ТП при РА5. У 12-месячных животных
аналогичный «всплеск» наблюдался в МД и БК при Г30, РА3 и РА5.
Накопление ХС в ткани С в младшей группе обнаружено во все сроки
исследования, в БК- при РА1 и РА5, в П- при Г30 и РА1. В старшей возрастной
группе «всплеск» концентрации ХС наблюдался только в С и МД при Г30, а в
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БК- только при РА5.
Изменения концентрации лактата у молодых животных характеризовалось
«всплеском» в М при РА3 и РА5, в С- при РА1 и РА5, в БК- при РА1, в ТП- при
РА3. Время повышения концентрации лактата в аналогичных тканях 12месячных крыс при тех же воздействиях не совпадало.
Поскольку исследуемые нами ткани интактных животных различаются
между собой по своей функциональной нагрузке и характеризуются
индивидуальными особенностями углеводного и липидного обменов,
интенсивность энергозатрат в них в ответ на действие одного и того же
чрезвычайного раздражителя различается. Это особенно заметно по изменению
уровня гликогена и суммарных липидов. В тканях М, П, МД и ТП молодых
животных при Г30 создается резерв гликогена, а в ткани С его содержание
падает до 40% от контрольного уровня. Было замечено, что расход липидов
происходит только в П. Кроме того, изменение корреляции между накоплением
гликогена в МД и М от К=
-0,705 в контроле до К=0,258
при Г30
свидетельствует об изменении тесноты связи между тканями МД и М в
процессе резервирования этого метаболита. Накопление гликогена в ткани М
при РА1 может быть связано с усилением мышечной работы при выходе
организма из Г30, увеличением притока глюкозы из печени, где
интенсифицируется глюконеогенез. Возможно при РА3 «энергетическая
поддержка» тканей ТП, МД, БК и С осуществляется благодаря включению
рациональных механизмов энергообеспечения в каждой ткани. Энергетические
затраты тканей М и БК при РА5 осуществлялись в основном за счет углеводов,
а тканей МД и ТП- за счет липидов. У стареющих крыс при Г30 резерв
гликогена создавался не только в М (до 130% от контрольного уровня), но и в
БК, и снижался не только в С, но и в тканях П и МД. Истощение запасов
гликогена в С 12-месячных крыс в сочетании со снижением суммарных
липидов может свидетельствовать о наибольшем напряжении при стрессе
именно в этой ткани по сравнению с другими исследуемыми объектами и,
возможно, является подтверждением идеи Ф.З. Меерсона о «цене за
адаптацию» к Г30 сердца и др. органов. Сниженное содержание гликогена и
общих липидов в П и С при Г30 можно связать с участием печени в регуляции
всех видов обмена в организме в целом. Накопление общих липидов в МД
может быть связано с преимущественным использованием в этой ткани
углеводов для покрытия энергозатрат. Изменения, обнаруженные в ТП и БК,
могут быть связаны с разгрузкой скелета при Г30 или в связи с изменениями
взаимоотношений между П и этими тканями. Сочетание описанных изменений
содержания гликогена и липидов в исследуемых тканях позволяет сделать
выводы о том. что больше всего энергетические резервы при РА1 истощаются в
ткани С стареющих организмов, что печень 12-месячных крыс испытывает
большую нагрузку, чем у молодых, что расход, а не накопление суммарных
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липидов в М говорит о более серъезных энергозатратах в сердечной ткани этих
животных; наибольшие суммарные изменения углеводного и липидного
обменов, как и в младшей возрастной группе, наблюдаются в ткани С при РА3истощение резерва углеводов и липидов.
Следует отметить, что дополнительным фактором деструкции является
сочетание снижения суммарной АОА с накоплением продуктов ПОЛ. Такая
ситуация наблюдалась в М молодых животных в ходе всего времени
исследования, в С- при РА3 и РА5 и у стареющих крыс при РА1,3,5. В П
молодых животных такая ситуация была отмечена при Г30 и РА1, а у
стареющих- при Г30 и РА3,5. В тканях ТП такое соотношение продуктов ПОЛ
и АОА имело место у стареющих животных при Г30, РА3,5, в МД 3-месячных
крыс при РА3, в ткани МД 12-месячных- при РА1, в ткани БК молодых
животных- во все сроки исследования, в БК 12-месячных крыс- при РА5.
Таким образом, подводя итог обсуждению результатов можно заключить,
что:
- для тканей М, С, П, ТП, МД, БК и крови экспериментальных животных
характерны фазовые изменения показателей углеводного и липидного обменов
при Г30 и РА1,3,5, не совпадающие по времени не только в разных тканях, но и
в одинаковых тканях крыс разного возраста;
- из числа всех рассмотренных тканей меньше всего резервы углеводов и
липидов расходуются в ткани сердца, очевидно в связи с его
привилегированным кровоснабжением;
- ткани молодых животных отличаются более быстрой реакцией на
воздействия, большей амплитудой отклонения. В стареющем организме
реакция тканей замедлена (исключение составляют сосуды), при РА5 многие
показатели не достигают еще контрольных значений;
- изменение углеводного и липидного обменов в тканях костно-суставной
и сердечно-сосудистой систем при гипокинезии и РА являются результатом не
только сдвига в соотношении использования липидов и углеводов в качестве
источника энергии в одной ткани, но и следствием дезинтеграции процессов их
накопления между тканями, что может быть одним из механизмов
возникновения патологии.
Исследование компонентов межклеточного матрикса соединительной
ткани (СТ) в тканях костно-суставной и сердечно-сосудистой систем
экспериментальных животных (белые беспородные 12-месячные крысы) с
использованием модели деструктивного процесса, возникающего на поздних
этапах остеохондроза («экспериментальный остеохондроз»-ОХ) позволило
сформировать представление о звене дезинтеграции на уровне метаболизма СТ
(соединительнотканной гомеостатической системы) [20-23;56]. Избранная
модель заключается в отслоении межпозвонкового диска от тела позвонка в
одном позвонковом сегменте в поясничной области путем операции, что
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приводит к нарушению питания травмированных дисков. Забой крыс
производили через 2,5 месяца после операции. Исследовали структурнометаболические параметры тел позвонков и межпозвонковых дисков с
«дефектом» (ТП1, МД1) и без него (ТП0, МД0), БК, М, С, П. Такой подход
позволил на экспериментальной модели показать влияние ОХ, выступающего в
роли стрессового фактора, на ткани внутренних органов на уровне метаболизма
СТ. Подтверждением стрессового состояния животных были поведенческие
реакции, изменение веса надпочечников, гисто-морфологические исследования
надпочечников, сердечной мышцы, слизистой желудка, исследование
клинической формулы крови, определение содержания глюкокортикоидов в
крови. В указанных тканях определяли содержание оксипролина, пролина,
тирозина, гексозамина, гексоз, гексуроновых кислот. Через 2,5 месяца после
операции экспериментальным животным вводили пролин, меченый по 14С, а
также глюкозамин, меченый по тритию.
Было установлено значительное (до 50-10% от уровня у интактных
животных) снижение содержания пролина во всех избранных для исследования
тканях, наиболее заметное в МД1. При этом величина соотношения меченого
пролина к общему количеству этой аминокислоты была достоверно повышена
во всех исследуемых тканях (в 2-5 раз), за исключением ткани сосудов (С), где
наблюдалась лишь тенденция к повышению, и отличалась наибольшим
значением в МД1. Это свидетельствовало о повышенной потребности всех
исследуемых тканей в пролине, наименее выраженной в ткани сосудов и
наиболее- в ткани МД. Следует отметить, что уровень оксипролина,
образующегося посттрансляционно, только путем гидроксилирования пролина,
при этом повышался в тканях тел позвонков с дефектом и без него (ТП1, ТП0),
БК и П. Уровень оксипролина снижался в тканях М, МД1, МД0 и С. Таким
образом, при «экспериментальном ОХ» усиленное поглощение 14С-пролина в
тканях ТП1, ТП0 и БК, по-видимому, связано с его усиленным
гидроксилированием в ходе синтеза коллагена, а в тканях МД, С и М
14
усиленное
поглощение
С-пролина
на
фоне
торможения
его
гидроксилирования, очевидно, связано с его использованием в энергетических
целях, например, для включения в цикл Кребса через стадию образования
глутамата. Поскольку исследуемые нами ткани испытывали потребность в
пролине для использования его в разных целях, нельзя исключить
возникновение конкуренции между тканями за этот метаболит в стрессовой
ситуации. Интересно, что у интактных животных наибольшей интенсивностью
поглощения 14С-пролина характеризовались (в порядке убывания) ткани П, М,
С, ТП, а наименьшей- ткани БК и МД. При «экспериментальном ОХ»
распределение интенсивностей поглощения 14С-пролина между тканями
изменилось: ткани МД1, МД0 и БК, которые в контроле характеризовались
сниженным поглощением, усилили интенсивность поглощения в большей
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степени, чем ткани М, П, ТП и С.
Характеристика динамики содержания неколлагеновых белков (по
тирозину) показала снижение этого показателя в тканях костно-суставной
системы и П, что может быть связано с торможением их синтеза либо с
усиленной деградацией. В М уровень тирозина не отличался от контрольного, а
в С- повышался, что можно расценить как защитную реакцию СТ сосудов в
ответ на повреждение СТ другой локализации. Суммарное содержание
гликопротеидов (по гексозамину) оказалось сниженным в М, ТП1, МД0 и БК,
повышенным в МД1. Наибольшей интенсивностью поглощения меченого по
тритию глюкозамина характеризовались ткани С, ТП1 и ТП0. В тканях МД1,
МД0, П и БК интенсивность поглощения меченого глюкозамина была снижена.
При сравнении изменений этого показателя с таковыми у интактных животных
можно заметить, что в опыте этот показатель увеличился именно в тех тканях
(С, ТП) , которые в норме характеризовались наименьшей интенсивностью
поглощения изотопа, а снизился в тех тканях (П, БК, МД), которые в норме
характеризовались его повышенным поглощением, что также можно
рассмотреть как звено дезинтеграции метаболических процессов на уровне
обмена гликозаминогликанов- ГАГ. Анализ данных по уровню протеогликанов
(по гексуроновым кислотам) показал снижение этого параметра во всех
исследуемых тканях, кроме С. Таким образом, в ответ на стрессовое
воздействие (травму) в одном из сегментов позвоночника, возникает системная
реакция СТ различной локализации. В стрессовой ситуации в
соединительнотканной гомеостатической системе между представителями СТ
различной локализации может возникнуть дезинтеграция метаболических
процессов, как на уровне метаболизма коллагена, так и на уровне обмена ГАГ
[20-23;49;56].
9.3. Использование представлений о механизмах стресса и
дезинтеграции метаболических процессов при лечении ОХ, ОИМ, РЯ
Следует отметить, что ОХ, ОИМ, РЯ относятся к числу заболеваний,
ассоциированных со стрессом [1;2;7;8;31-33;35]. Наблюдения ряда авторов [1015;20;25;29;39;41;57] свидетельствуют о возможности сочетании нескольких
патологий в одном организме, например, ОИМ и ОХ, что теоретически можно
объяснить с позиций представлений о возникновении дезинтеграции, в
частности, в энергетической гомеостатической системе на уровне сдвига
соотношения прооксиданты-антиоксиданты
в сторону преобладания
прооксидантов, что в последние десятилетия принято обозначать термином
«окислительный стресс» [17-18;26-28]. Именно с ним связывают клинические
случаи расширения зоны некроза в миокарде на фоне благополучного
заживления ОИМ, активацию хронического дистрофически-дегенеративного
процесса в позвоночнике («обострение ОХ») при ОИМ [18;20;28].
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Спровоцированные стрессом обменные сдвиги, развивающиеся по типу
окислительного стресса, приводят к усилению ПОЛ, нарушению липидного
слоя мембран клеток, истощению антиоксидантной системы (АОС), развитию
синдрома эндогенной интоксикации, изменяют характер передачи
апоптического сигнала [47;52].
Результаты наших исследований в сыворотке крови 23 больных ОХ в
стадии обострения болей соотношения суммарного содержания первичных
перекисей- диеновых конъюгатов (ДК) и вторичных перекисей –малонового
диальдегида (МДА), а также суммарной антиоксидантной активности (АОА) []
показали преобладание прооксидантных процессов над антиоксидантными
почти в 2 раза (коэффициент соотношения был равен 1,7). Это можно
рассматривать как предпосылку для усиления деструктивных изменений в МД
при ОХ в стадии обострения болей. Одной из причин усиления деструктивных
изменений в МД при ОХ может быть избыточное производство нейтрофилами
активированных кислородных метаболитов (АКМ) в ходе активации этого
авангарда фагоцитоза, вызванной развитием острого воспалительного процесса
любой локализации, в том числе ОИМ. Это согласуется с данными литературы
о сочетании ОХ с ишемической болезнью сердца и ОИМ [14-15;28;41].
Нейтрофилы имеют в своем реакционном арсенале более 50 токсинов,
эффективных в отношении не только чужеродных микроорганизмов, но также
и клеток собственных тканей. В синтезе АКМ принимают участие все
специализированные ферментативные системы фагоцитов -НАДФ-оксидаза,
миелопероксидаза- МПО, пероксидаза эозинофилов- ЭПО, NO-синтазы. В
очаге воспаления фагоциты функционируют в условиях выраженного
окислительного стресса и сами подвержены токсическому действию АКМ при
активации ферментативных механизмов их синтеза. Было установлено, что
одновременно с усилением продукции АКМ в моноцитах и макрофагах
повышается внутриклеточное содержание глутатиона. Таким образом,
одновременно с усилением продукции АКМ моноциты и макрофаги повышают
свой уровень антиоксидантной защиты. Некоторые хронические патологии
могут быть следствием аутотоксического действия АКМ: так, воспаление
поджелудочной железы часто приводит к диабету, возможной причиной чего
является индукция в β-клетках NO-синтазы, которая совместно с НАДФоксидазой фагоцитов вызывает деструкцию инсулин-продуцирующих клеток.
Хондроциты синтезируют NO. , в результате множество людей страдает
ревматоидным артритом. Кардиомиоциты, гепатоциты, гладкомышечные
клетки также являются удобными объектами аутоповреждений у человека, в
результате- инфаркт миокарда, цирроз печени, атеросклероз сосудов.
Модификация белков вызывает появление у них антигенных свойств,
образующиеся иммунные комплексы, в свою очередь, стимулируют продукцию
АКМ
фагоцитами.
Окисление
липидов
приводит
к
появлению
МОНОГРАФИЯ

86

ISBN 978-617-7414-44-4

Развитие технологий будущего

хемоаттрактантов, усиливающих миграцию фагоцитов. Для поддержания
«порочного круга» (состояния «хронического окислительного стресса»)
необходимо постоянное поступление фагоцитирующих клеток, субстратов
окисления, особенно ненасыщенных жирных кислот. In vivo действуют не
только токсины, имеющиеся в арсенале нейтрофилов, но и множество факторов
эндогенного и экзогенного происхождения, которые часто действуют
синергично. Так, перекись водорода Н2О2 усиливает повреждающее действие
стрептококковых гемолизинов в отношении эндотелиоцитов. Продукты ПОЛ и
NO-радикалы синергично усиливают действие стрептолизина [18; 26-28].
Результаты исследования нами функционального состояния нейтрофилов,
выделенных из крови больных ОХ, по содержанию ДК, МДА, уровню АОА,
адгезии, содержанию синего диформазана в НСТ-тесте, кальция, активности
миелопероксидазы (МПО) свидетельствовали об активации этих фагоцитов при
ОХ в стадии обострения болей. Это подтверждалось повышенным содержанием
синего диформазана в НСТ-тесте, повышением активности МПО,
повышенным в 6 раз по сравнению с контрольным значением содержанием
кальция. Сниженные в 2 раза по сравнению с контрольными уровни ДК и
АОА, в 10 раз- МДА в нейтрофилах больных ОХ можно оценивать как
результат истощения прооксидантных резервов нейтрофилов в ходе уже
состоявшегося респираторного взрыва и компенсаторного изменения АОА. К
тому же это подтверждается изменением соотношения в нейтрофилах
суммарного содержания ДК и МДА к АОА (К=1,2) по сравнением с контролем.
Нейтрофилы активированы, но респираторный взрыв уже состоялся и
выброшенные во внеклеточное пространство АКМ уже достигли своих целей.
Усиление деструктивных процессов в результате развития окислительного
стресса может являться патогенетическим фактором любого заболевания, в том
числе ОИМ. С помощью биохимических и гистохимических методов прямого
измерения содержания АКМ в миокарде учеными [28] было доказано усиление
продукции АКМ при ишемии миокарда. В качестве наиболее вероятных
источников АКМ при ишемии миокарда большинство исследователей
называют нейтрофилы, активирующиеся на первых этапах воспаления. Это
рассматривается как один из факторов усиления процессов СРО
(свободнорадикального окисления) в ишемизированных тканях, поскольку
активация нейтрофилов сопровождается «респираторным взрывом» [26-28].
По результатам исследования процессов ПОЛ, АОА в сыворотке крови 25
больных ОИМ 35-55 лет в динамике, а также показателей функционального
состояния нейтрофилов у этих больных нами установлено, что нейтрофилы,
выделенные из крови больных ОИМ во все сроки исследования
характеризовались многократным по сравнению с контрольными значениями
повышением уровня кальция и адгезии. Кроме того, в нейтрофилах больных
ОИМ на 1 и 3 сутки было отмечено возрастание активности МПО- фермента,
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связанного с образованием реакционной группы ClO4- . Снижение этого
показателя в другие сроки исследования можно объяснить неодновременным,
поэтапным
выбросом
нейтрофилами
в
кровь
различных
групп
реакционноспособных соединений. Гиперадгезивность нейтрофилов при ОИМ
в течение всего времени исследования связана со стимуляцией их различными
агентами внутри и вне сосудистого русла, а также, по-мнению А.Н. Маянского,
с перестройкой на поверхности нейтрофилов специализированных белковэффекторов адгезии [26;28]. За адгезивность нейтрофилов отвечают их
поверхностные рецепторы (селектины и интегрины).
Результаты определения содержания в нейтрофилах больных ОИМ
первичных и вторичных перекисей (ДК и МДА), а также уровня АОА показали
сниженный уровень первичных перекисей во все сроки исследования (до 7020% от контрольных значений) и «всплеск» их концентрации на 3, 10 и 20 дни
(до 140-200%). Снижение содержания вторичных перекисей (до 20-5%)
наблюдалось во все сроки исследования, кроме 30 суток (отмечено накопление
МДА до 240%). Эти изменения продуктов ПОЛ в нейтрофилах сопровождались
снижением уровня АОА на 1,3,7 сутки ОИМ (до 40-10%), а также повышением
этого показателя на 10, 20, 30 сутки (до 130-200%). Таким образом, на 10,20,30
сутки ОИМ в нейтрофилах больных повышается активность антиоксидантной
системы, что согласуется с данными литературы о повышении
внутриклеточного содержания глутатиона в фагоцитах при «дыхательном
взрыве». Поскольку при активации ферментативных механизмов синтеза АКМ
их токсическому действию подвержены сами фагоциты, накопление в них
глутатиона, ведущее к усилению АОА, рассматривается как защитный
механизм от повреждающего действия АКМ в условиях окислительного
стресса. Этот механизм, по данным литературы, реализуется через факторы
транскрипции Nrf2 и NF-kB, активация которых повышает устойчивость клеток
к апоптоз-индуцирующим воздействиям АКМ [18;27;52].
Анализ показателей ПОЛ и АОА в сыворотке крови больных ОИМ в
динамике показал, что повышение АОА на 3, 20 и 30 сутки ОИМ (до 11-120%)
сопровождалось снижением вторичных перекисей и повышением первичных, а
снижение АОА на 7 и 10 сутки ОИМ сопровождалось снижением первичных и
повышением вторичных перекисей. Динамика соотношения суммарного
содержания ДК и МДА и АОА (К=ДК+МДА/АОА), свидетельствовала о
преобладании в сыворотке крови больных ОИМ проокислительных процессов
над антиокислительными во все сроки исследования, что наиболее заметным
было на 7 сутки ОИМ (более чем в 8 раз) Это совпадает с наиболее вероятным
сроком дыхательного взрыва в нейтрофилах ( 7-10 сутки, НСТ 180- 240%),
динамикой в них показателей ПОЛ и АОА и указывает на наиболее вероятную
угрозу расширения зоны некроза в миокарде на 7 сутки ОИМ. Сопоставление
результатов исследования указанных характеристик при двух заболеваниях –
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ОИМ и ОХ- можно заметить, что повышение содержания синего диформазана в
НСТ-тесте при ОХ совпадает с направленностью изменений этого же
показателя на 1-10 сутки ОИМ, повышение активности МПО с характером
изменений на 1 и 3 сутки ОИМ, накопление в клетках кальция- со стратегией
изменений его уровня во все сроки исследования ОИМ (1-30 сутки). И
поскольку в сыворотке крови больных и ОХ, и ОИМ содержание кальция не
увеличивалось, можно утверждать, что его накопление в нейтрофилах связано с
его выбросом из внутриклеточных резервов (ЭПР и митохондрий), а не с
поступлением из внеклеточной среды через плазматическую мембрану.
Снижение уровней ДК, МДА и АОА при ОХ совпадало с характером
изменений этих показателей на 1-30 сутки ОИМ. Таким образом, обобщение
полученных данных позволяет предположить, что в основе усиления
деструктивных изменений в миокарде при ОИМ в динамике и при ОХ в стадии
обострения болей может лежать один и тот же механизм- дисбаланс в системе
прооксиданты-антиоксиданты, связанный с активацией нейтрофилов. В связи с
изложенным, перспективным направлением исследований для повышения
эффективности лечения ОИМ и ОХ является изучение терапевтических
воздействий, направленных на инактивацию АКМ путем воздействия на
источники их генерации.
Результаты исследования компонентов межклеточного матрикса СТ в
крови и опухолях 146 больных РЯ III-IV стадий в ходе проведения
неоадъювантной (предоперационной) полихимиотерапии- НПХТ (звено
дезинтеграции
метаболических
процессов
в
соединительнотканной
гомеостатической системе) продемонстрировали возможность использования
суммарного содержания ГАГ и их фракций в оценке эффективности НПХТ (1-6
курсов) у больных данной категории в условиях отсутствия гистологического
заключения [34;36-38]. В случаях местно-распространенного опухолевого
процесса при РЯ поздних стадий лечение начинают с НПХТ с последующей
циторедуктивной операцией. Больные этой категории подвергаются НПХТ на
первом этапе лечения, поскольку ее использование приводит клинически к
уменьшению опухолевого конгломерата и повышению подвижности опухоли,
снижению объема или полному исчезновению жидкости в брюшной и
плевральной полостях, торможению роста метастазов разной локализации или
их полному исчезновению, после чего может быть рассмотрен вопрос о
возможности проведения операции [34;38-39;56]. Одним из наиболее
актуальных подходов к лечению больных РЯ с улучшением показателей
выживаемости
оказался
поиск количественных
критериев
оценки
эффективности НПХТ в области изучения содержания компонентов СТ.
Результаты исследования биохимических компонентов СТ в крови и
опухолях больных РЯ III-IV стадий показал, что применение 1 курса НПХТ
привело к достоверному снижению суммарных хондроитинсульфатов
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(0,8±0,07ед) по сравнению с их содержанием у больных РЯ до лечения
(1,02±0,08 ед). После 2 курса НПХТ их содержание снижалось (0,64±0,06 ед)
по сравнению с предыдущим воздействием и оставалось на том же уровне
после 3-4 и 5-6 курсов НПХТ (0,65±0,05; 0,65±0,07; 0,65±0,07), соответственно,
однако эти значения были выше нормы (0,08±0,02ед). Отмечено также
снижение содержание суммарных ГАГ и отдельных фракций до значений более
низких, чем при РЯ до лечения, а в отдельных случаях - до нормы как результат
торможения инвазии РЯ [], повышение в опухоли содержания коллагеновых
белков (по оксипролину) и снижение содержания неколлагеновых белков (по
тирозину), что отражает усиление развития стромы и торможение развития
паренхимы под влиянием НПХТ. Изменения содержания указанных
компонентов СТ коррелировали с динамикой содержания традиционного
молекулярного маркера РЯ- СА125, уровень которого снижался от 501,8±21,50
МЕ/мл в сыворотке крови больных перед началом лечения до 3,6% после 5-6
курсов НПХТ. Нами был разработан диагностический комплекс оценки
эффективности НПХТ при РЯ поздних стадий, включающий ГАГ и их фракции,
входящие в состав межклеточного матрикса СТ. Полученные данные позволили
индивидуализировать количество курсов НПХТ для больных РЯ и повысить
эффективность их лечения до уровня таковой у больных РЯ с операцией на
первом этапе лечения [2;11;34;56].
Выводы
Таким образом, изучение роли механизмов стресса в возникновении
дезинтеграции метаболических процессов, являющейся основой развития
стрессогенных патологий, таких как ОИМ, ОХ, РЯ, позволило разработать
дополнительные подходы к повышению эффективности их лечения.
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ГЛАВА 10.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-034

Вступ
Однією з характерних ознак процесу глобалізації сучасного світу став
потужній прорив у сфері інформаційних технологій. Повсюдне використання
новітніх інформаційних технологій призвело до небаченої раніше
інформатизації суспільства і стало основною причиною докорінної переоцінки
соціально-культурних цінностей і потенціалу комунікаційних можливостей, що
традиційно панували у суспільстві.
Інформатизація соціальних процесів, у свою чергу, зумовила глобальний
інформаційний прорив у формуванні свідомості особистості, охопивши при
цьому практично всі соціально-вікові групи сучасного суспільства. Загальна
відмінна риса сучасних процесів інформатизації полягає в тому, що сфера
комунікаційних можливостей особистості не тільки розширилася, але, за
допомогою так званої всесвітньої павутини, досягла планетарних масштабів.
Навіть поверхневий соціологічний аналіз вказує на те, що саме завдяки
використанню можливостей інформаційних технологій досягається значний
успіх у ранній соціалізації підростаючих поколінь, оскільки феномен
інноваційності неминуче перетинається з максимою всебічного розвитку
особистості. Перед дослідниками особливостей інноваційності в даному
процесі гостро і актуально постає проблема: в який спосіб, спираючись на
сучасні комунікації, можливо досягти максимального успіху в розвитку
інноваційних якостей особистості.
Метою даного дослідження є розгляд умов, причин і деяких наслідків
впливу інформаційних технологій на розвиток інноваційної особистості.
10.1. Інформаційні технології як імператив формування нового
порядку знань інноваційної особистості.
Наукові дослідження в області інновацій з'явилися ще на самому початку
ХХ століття. Найбільший внесок у формування первісних уявлень про це явище
суспільного життя здійснили Г.Тард [1], М.Д.Кондратьєв [2] і Й.Шумпетер [3]
та ін. Зокрема, французький соціолог Г.Тард почав розробку концептуальних
основ інноватики як нової області наукового знання. Ставлення суспільства до
винаходів і нововведень Г.Тард розглядав як індикатор соціального прогресу.
На його думку, змістом соціалізації індивіда є не тільки засвоєння соціальних
норм і цінностей, але й освоєння нововведень. Остання теза є особливо
актуальною у наш суперечливий час, наповнений динамікою регіональних і
глобальних змін.
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Пряма кореляція між появою новітніх технологій і подальшим розвитком
людського потенціалу виявляють цілу низку специфічних проблем, які сьогодні
перебувають в центрі уваги багатьох відомих дослідників (Карпова Ю.О. [4],
Шевченко В.М. [5], Богуславської І.Г. [6], Старовойт О. В. [7]) та знайшли своє
відбиття в документах різноманітних міжнародних і міжурядових організацій,
що стосуються загальних і конкретних проблем розвитку людського
потенціалу [8].
Провідне місце серед таких проблем все частіше посідають питання
формування, розвитку та успішної діяльності інноваційної особистості. Саме
шляхи становлення інноваційної особистості, що є правильно обраними
теоретично й успішно випробуваними практично, дозволяють сконцентрувати
зусилля, засоби і ресурси держав та урядів на вирішення економічних проблем,
етнонаціональних неузгодженостей, освітніх труднощів і перекосів в
особистісному розвитку на рівні індивіда. Досягти успіху в їх розв'язанні
можливо завдяки розвитку інноваційних процесів, результати яких втілюються
в нових технологіях, нових видах конкурентоспроможної продукції, у появі
нових технічних і організаційно-технологічних рішень, в удосконаленні
принципів управління, особливо, в специфічних умовах вітчизняного ринку.
Природа інновацій така, що містить у собі різні зміни на кращий бік у всіх
сферах людської життєдіяльності. Власне, інновація є кінцевим результатом
інноваційної діяльності, що втілився в новий продукт, технологічний процес,
соціальний успіх, політичні програми, тобто все те, що приносить успіх у
практичній діяльності. Явищу інновації притаманні дві сторони: технологічна
та нетехнологічна. До першої відносяться зміни, які визначають науковотехнічний прогрес. Інновації ж організаційного, управлінського, правового,
політичного, соціального, культурного, освітнього, екологічного характеру
відносяться до нетехнологічних.
Перехід на інноваційний тип розвитку має стати конструктивною
відповіддю будь-якої держави на основні виклики сучасності. Світова
економіка
вступає
в
нову
фазу,
коли
неодмінною
умовою
народногосподарського розвитку і зростання добробуту населення стають
знання. Звідси – вирішальна роль інновацій, насамперед, у сфері вищої освіти.
За креативних фахівців, що генерують знання, розгорнулася глобальна
конкурентна боротьба, в якій нарівні з державними програмами бере участь
великий бізнес.
Для уряду і політиків країни має стати очевидною необхідність дедалі
широкого
створення,
постійного
вдосконалення
та
впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій через розвиток ділового партнерства
між наукою і бізнесом, спільних зусиль наукових установ та комерційних
структур. В ідеалі – це забезпечувало б найповнішу реалізацію інтелектуальних
і матеріальних можливостей, сприяло б розвитку і випробовуванню новітніх
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форм інноваційності у всіх формах освіти, включаючи проблему розвитку
інноваційних якостей особистості,
могло б принести велику користь
суспільству в цілому.
Вперше поняття інноваційної особистості, як необхідної передумови
посилення економічного зростання, розвитку підприємництва і накопичення
капіталу, в 1962 році ввів американський дослідник Еверетт Хаген [9]. На базі
значного теоретичного і фактичного матеріалу він переконливо довів, що
існують різні, і навіть протилежні, особистісні синдроми, які є типовими для
традиційного доінформаційного і сучасного суспільств. У традиційному
суспільстві найбільш яскравий особистісний прояв – це авторитарна
особистість із її відвертим прагненням зберігати існуюче соціально-політичне
статус-кво, з відкритим небажанням будь що міняти не тільки в суспільному
житті і політиці, але й в економіці. У сучасному ж світі, з розвиненою
ринковою економікою і демократичними політичними орієнтирами, на провідні
позиції висувається інноваційно-орієнтована особистість, з її прагненням до
змін та пошуку нових шляхів і способів активно-творчої діяльності.
Найважливішими характеристиками авторитарної особистості, на думку Е.
Хагена, виступають, з одного боку, владність, твердість, жорсткість, а з іншого
– покірність, слухняність, конформізм, прагнення уникати будь-якої
відповідальності. Інноваційна ж особистість, навпаки, демонструє відвертість,
терпимість, схвальне відношення до оригінальних думок і ідей, творчість, що
стимулює самобутність і прагнення до новизни, креативності і позитивних змін.
На сьогодні Інформаційні технології все частіше стають імперативом
встановлення нового порядку знання і його інституціональних структур, тому
для досягнення поставленої мети серйозна увага має приділятися політичному,
психологічному, пізнавальному і соціальному аспектам соціалізації особистості
з урахуванням досягнень технологій в даних областях. Головною причиною
актуалізації зазначеної проблеми полягає в тому, що вже сьогодні в суспільстві
спостерігаються два прямо протилежні підходи щодо місця, ролі і значення
інформаційних технологій у суспільному житті. З одного боку – це пасивний
підхід більшості, коли особистість автоматично сприймає і використовує
інформацію, отриману завдяки освіті, засобам масової інформації або іншим
джерелам, з готовими судженнями, але без права, бажання і можливості
критичної оцінки і будь-яких змін. З іншого боку – це варіант активного
сприйняття, яке типово поки лише для окремих осіб або певних невеликих
груп, зайнятих у різних областях застосування інформаційних технологій. Вони
мають можливості пошуку, обробки й практичного використання новітньої
інформації через комп'ютер і всесвітню мережу, з метою реалізувати свій
потенціал, стати поміченими та соціально затребуваними, показати високу
значимість і цінність інноваційних розробок у реальному секторі економіки [10]
Однак, безвідносно до зазначених підходів, слід зазначити, що
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використання інформаційних технологій може також породжувати негативні
соціологічні явища. Так, наприклад, універсальні контексти, насамперед,
всесвітньої павутини (Інтернету), а також телебачення і кіно, породжують
масовий ефект культурного шоку, глобалізуючи знання, безвідносно до
освітнього рівня та економічних можливостей сприйняття його учасників. Це,
наприклад, може породжувати заздрість і агресію деяких груп населення, що не
знайшли свого місця в житті, стосовно успішних і затребуваних прошарків
населення; сприяти зростанню правового нігілізму серед молоді й таке інше..
Слід також враховувати, що не всяке знання або вміння, отримане завдяки
інформаційним технологіям, виступає як інновація і соціальне благо.
Інновація являє собою процес і результат такої зміни, яка пов'язана зі
створенням, визнанням або впровадженням нових елементів (моделей, форм)
матеріальної та нематеріальної культури в тій чи іншій соціальній системі.
Особистість, що сприймає інноваційний процес і, що бере участь у ньому, стає
інноваційною особистістю. Аналітична модель інноваційної особистості, що
була побудована американцем Алексом Інкелесом в 70-і роки ХХ століття,
виходила саме з такого визначення явища інновації [11]. Слід погодитися, що
основними складовими такої моделі особистості є:
- відкритість до експериментів, інновацій та інших якісних змін;
- визнання і сприйняття плюралізму думок без побоювання змінити
власного світогляду;
- орієнтація на сьогодення і чітка спрямованість у майбутнє;
- вміння заощаджувати свій і чужий час, точність, пунктуальність;
- тверда впевненість у власних силах і здатність долати будь-які
перешкоди (екологічні, політичні, економічні, соціальні тощо);
- вміння планувати власні дії для досягнення як кар'єрних, так і інших
соціально значимих цілей;
- правова впевненість у передбачуваність соціального життя (включаючи
закони економіки, правила торгівлі, державну політику);
- відчуття справедливості при розподілі матеріальних і інших благ,
впевненість у незмінність принципу залежності винагороди від рівня
майстерності та особистого внеску;
- визнання цінності освіти, науки та інформації;
- повага до почуттів і гідності інших людей, включаючи тих, хто має
низький соціальний статус або які володіють меншою владою [12].
У роботах низки зарубіжних дослідників ( С.Паперт [13], Ф.Фукуяма[ 14])
класифікація рис сучасної інноваційної особистості, що була запропонована
А.Інкелесом, доповнюється виділенням такої її інтегральної якості, як здатність
до різницево-спрямованого двоєдиного сприйняття особистісного оточення. Ця
здатність, на відміну від стандартного адаптивного пристосування до
динамізму соціуму, сприяє прагненню до зміни умов соціального життя і
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стимулює процес персонального саморозвитку, що, власне, і є атрибутивною
ознакою інноваційного типу особистості.
До цього слід додати, що політичне майбутнє будь-якої країни,
перспективи її подальшого перманентного прогресивного розвитку залежать
від інноваційного потенціалу, яким володіють як нинішні, так і майбутні
покоління; від їх здатності широко і сміливо використовувати новітні
інформаційні технології.
10.2. Інформаційні технології як інструмент соціалізації особистості і
перетворення різних сфер суспільного життя
Оскільки інформаційні технології мають власну, іманентну логіку
розвитку, остільки вони рано чи пізно спричиняють необхідність змін у соціумі.
Саме прискорений розвиток інформаційних технологій, завдяки яким
формується банк сучасних інновацій, призвів до того, що традиційні підходи до
соціалізації особистості перестають відповідати запитам і вимогам сучасного
життя, породжуючи численні стресові ситуації як на особистісному рівні, так і
на соціальному полі в цілому. Зміни в цій сфері не тільки назріли, але
вимагають свого негайного вирішення. Однак, щоб змінити традиційні норми і
правила «входження» індивіда в суспільство із забезпеченням бажаного
креативного успіху, необхідний відповідний особистісний ресурс. До такого
слід, у першу чергу, віднести наявність у значної кількості індивідів необхідних
особистісних якостей, як то: переконаність, віра в себе, уміння долати труднощі
за допомогою пошуку нових, нестандартних шляхів їх вирішення,
толерантність і життєстійкість. Найважливішим з інноваційних умінь виступає
також здатність (навичка) переводити енергію стресу в енергію поступального
розвитку, наслідком якої є інновація.
Інновація – це результат інвестування інтелектуального рішення в
розробку та отримання нового знання та ідеї, що не застосовувалася раніше, по
оновленню різних сфер життя людей (технології; вироби; організаційні форми
існування соціуму, передусім, освіта, управління, організація праці та
відпочинку, обслуговування, наука, інформатизація тощо). При цьому на
основі отриманням певного знання інноваційний пошук не закінчується. За ним
в якості перманентного продовження слідує процес впровадження
інноваційного результату з фіксованим отриманням додаткової цінності
(прибуток, випередження конкурентів, лідерство, пріоритет в тій чи іншій
галузі, якісна перевага, креативність, подальший прогрес).
Людині іманентно, хоч і в різній мірі, властиві допитливість, жадоба
пізнання, прагнення до новизни. Евристична частина пошуку нових зв'язків
процесів і понять завжди залишається за самою людиною. У той час як
інформаційні технології (пошук вихідної інформації, необхідних ідей,
технологій, технічного забезпечення і таке інше) надають особистості все
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зростаючі за обсягом, різноманітністю й швидкістю можливості інноваційного
розвитку. Інформаційні технології при цьому не заміняють особистісних
стосунків, що складаються, наприклад, між педагогом і учнем у процесі
виховання та освіти, не витісняють індивідуальне навчання і перенавчання.
Вони використовуються як інструменти, що доповнюють і посилюють
традиційні методики навчання і практичної діяльності, створюють нові
можливості як для роботи в нових технологічних умовах, так і для підвищення
кваліфікації та перекваліфікації практично в будь-якій сфері [15].
Таким чином, за певний проміжок часу інноваційно-орієнтована
особистість, завдяки інформаційним технологіям, отримує реальну можливість
перевірити (теоретично і практично) здійсненність, доцільність, економічну,
соціальну та інші цінності сформульованої інновації. Окрім того, швидке ( тим
більше, успішне) пророблення й реалізація однієї або декількох інноваційних
ідей приводить до свого роду «накачуванню інноваційних мускулів», тобто
розвитку здібностей особистості мислити в інноваційному ключі
На жаль, механізми приведення в дію ресурсів, що забезпечують активне
включення інноваційного аспекту в процес соціалізації особистості, дотепер
практично не виявлені. Деякі позитивні наробітки в цьому напрямку
закономірно присутні в сфері бізнесу, представники якого використовують
можливості наявних моделей і технологій у конкретній практичній діяльності в
рамках банків, промислових корпорацій, освітніх центрів [16]. Завдання же
соціологів і політологів полягає в тому, щоб запропонувати індивідові й
суспільству
способи
реального
наповнення
високотехнологічного
інформаційного середовища необхідним суспільно значущим змістом, який у
прямому або опосередкованому виді сприяв би розвитку інноваційних прагнень
особистості, її творчих здібностей, професійної інтуїції, уміння однаково
успішно працювати в команді чи у віртуальній реальності.
Інформаційні технології – це специфічні інструменти, які, крім
можливостей інноваційного характеру, сприяють перетворенню різних
сегментів суспільного життя. Так, інновації в електронній сфері одночасно
створюють нові можливості для поліпшення здоров'я і харчування людей,
розширення їх знань у певних областях; стимулюють економічне зростання;
створюють більш широкі перспективи особистої участі громадян у суспільнополітичному житті; генерують різноманітні інновації в системі освіти та
виховання.
У глобальній інформаційній економіці без освіти, підвищення кваліфікації
і фінансування в сфері інформаційних технологій досягти успіхів в галузі
інновацій практично неможливо як окремим людям, так і цілим країнам. Але
початок даному процесу може бути покладений, насамперед, через формування
інноваційної особистості і за умови обов'язкового дотримання наступних
вимог:
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1) інформаційно-технологічна і технічна модернізація освіти, як соціальноекономічної та політичної перспективи розвитку суспільства;
2) перманентні інвестиції у підростаючі покоління, оскільки інформаційні
технології є не тільки передумовою становлення інноваційної особистості, але
й запорукою якісного поліпшення життя народу в цілому;
3) наявність політичної волі правлячої еліти, її здатності і готовності вести
країну і народ інноваційним шляхом.
Остання обставина представляється особливо важливою і актуальною,
оскільки створення інфраструктури бізнесу, впровадження сучасних
інформаційних технологій і послуг забезпечує формування необхідних умов
для залучення зовнішніх інвестицій у країну і розширення новітньої
економічної бази суспільства. Випереджальне виховання інноваційної
особистості створює можливості для нових технологічних і інтелектуальних
проривів і, в остаточному підсумку, розв'язання більшості соціальноекономічних (у першу чергу, зайнятості населення), фінансових,
демографічних, міграційних та інших проблем.
Важко переоцінити політичні наслідки впливу інформаційних технологій
на розвиток інноваційних якостей особистості. В області організації суспільства
та діяльності його окремих інститутів, насамперед держави, ми маємо систему,
де всі елементи середовища (природного, соціального та політичного) тиснуть
на особистість. При цьому багато із цих видів впливу є руйнівними для
особистості, сприймаються нею як неминучий тягар. Відповідною реакцією
незахищеної особистості є агресія проти суспільства, антигромадська поведінка
в різних формах: злочинність, тероризм, наркоманія тощо.
Сучасною доктриною вивільнення особистісних сил у соціальноекономічній сфері є теорія колективної форми власності в різних її
модифікаціях (корпоративної, колективної, кооперативної, акціонованої,
орендної тощо). Вона дозволяє захистити життєві сили особистості від
руйнівних впливів суспільства, його соціальних інститутів, формувати
громадянське суспільство, де особистість наближена до засобів виробництва,
безпосередньо бере участь у розподілі продуктів і послуг, а отже, у
розпорядженні своєю долею. Самі соціальні інститути (трудові колективи,
родина, побутове оточення, територіальні асоціації та інші елементи
мікросередовища) все більшою мірою виступають у якості таких соціальних
організацій суспільства, які, об’єднуючи різні творчі індивідуальності,
сприяють як появі додаткової соціальної енергії (енергії соціальної організації),
так і найбільш повному розквіту сил кожного індивіда. Оздоровлення
соціально-економічних відносин створює об'єктивні передумови для
політичного розкріпачення особистості.
За таких умов відбувається поступова зміна характеру і змісту самої влади
держави, яка все
більшою мірою демократизує інформаційні потоки,
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забезпечує свободу друку, розширює рамки гласності і підвищує роль
громадської думки в вирішенні суспільних справ. Інститути громадянського
суспільства починають спиратися у своїй діяльності на загальнодоступні банки
даних, сучасні наукоємні інформаційні технології, що в свою чергу підвищує
значимість соціального контролю суспільства, його соціальних інститутів,
отже, кожної особистості за діяльністю держави [17]. В рамках такої соціальної
системи неминуче відбувається відповідна зміна пріоритетів, де держава
починає виступати фактичним гарантом і захисником інтересів суспільства і
кожного громадянина.
Розглянута теоретична модель перспективного суспільно-політичного
розвитку здатна зробити особистість ціллю і головним пріоритетом соціального
прогресу, де громадянське суспільство виступає як асоціація соціальних
інститутів, а через них і особистостей. Виробництво, економіка набувають
строго задану соціальну орієнтацію. Вищим регулятором суспільного життя,
поряд із законом, стає культура, моральні норми та цінності життя. Останні
через наукоємні інформаційні технології надходять у сферу управління, де
політична влада перетворюється в інформаційно-аналітичний і культурний
центр суспільства, який скорочує традиційні методи владного регулювання та
збільшує мотиватори доцільності поведінки людини в суспільстві. Сама
держава все більшою мірою делегує своїм соціальним інститутам, асоціаціям,
окремим особистостям функції управління та розпорядження власними
справами, скорочує методи політичного тиску і розширює сферу правового,
духовно-культурного, інтелектуально-інформаційного впливу на громадян.
Висновки
У представленому дослідженні систематизовано науково-теоретичні
уявлення щодо сутності феномену інноваційної особистості та умов її
формування, проаналізовано роль, значення та деякі напрямки впливу
інформаційних технологій на процес соціалізації особистості і трансформації
різних сфер суспільного життя.
В роботі визначено низку умов, дотримання яких має бути обов’язковим у
процесі формування інноваційної особистості, надано певні рекомендації
науковцям щодо подальших перспективних досліджень порушеної проблеми.
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ГЛАВА 11.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАМОРОЖУВАННЯ ГРИБІВ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-035

Вступ
Грибівництво – одна із динамічних і перспективних галузей сільського
господарства України. Значні темпи росту свідчать про її високий потенціал. Із
метою подальшого розвитку виробництва грибної продукції, збільшення її
споживчої і комерційної привабливості як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках, необхідно комплексно підходити до проблеми
підвищення її якості та безпечності, включаючи системний аналіз сировини,
постійно вдосконалювати технології переробки та зберігання. На сьогодні
розроблено і науково обґрунтовано технології заморожування багатьох видів
рослинної сировини. Однак для культивованих печериць практично не вивчені
фізичні, хімічні та біохімічні процеси при їх заморожуванні, відсутнє наукове
обґрунтування умов і термінів низькотемпературного зберігання, тому
дослідження цих питань є доцільним і актуальним [1; 2].
11.1. Сутність кристалоутворення
Заморожування харчових продуктів та їх зберігання в умовах низьких
температур зумовлює визначені якісні та кількісні зміни вихідних
властивостей, що насамперед, пов’язані з розміром кристалів льоду, які
утворюються під час заморожування, рівномірністю їх розподілу в замороженій
тканині, ушкодженням кристалами льоду структурних елементів тканин [3].
Вивчення впливу різних чинників на процес льодоутворення під час
заморожування
висвітлено у наукових працях Головкіна М., Чижов Г.,
Алмаші Е., Постольски Я., Груда З. [4; 5; 6; 7; 8].
Формування кристалів льоду являє собою фізичне явище, розвиток якого
пов'язаний з видовими особливостями продукту і швидкістю масо– та
теплообміну. Встановлено, що в процесі кристалізації молекули води
рухаються від рідкої фази до стабільного стану на поверхні кристалів, а
молекули розчинених речовин дифундують в протилежному напрямку. Цей
процес складається з двох етапів – зародження кристалів і їх росту [5].
Численними експериментальними дослідженнями доведено, що при
заморожуванні вирішальну роль відіграє швидкість процесу, яка впливає перш
за все на органолептичні, фізико – хімічні, мікробіологічні та структурно –
механічні показники якості. Саме від швидкості проникнення холоду всередину
продукту залежать розміри та рівномірність розподілу в тканинах кристалів
льоду, а від цього – збереження цілісності природної структури його тканин і
ступінь відновлення нативного стану при розморожуванні [5; 6]. Так, повільне
заморожування призводить до утворення великих кристалів льоду, травмуючи
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клітинні стінки, а також до повної втрати вільної води всередині клітин. У
замороженої таким чином тканині всередині клітин, що втратили пружність,
знаходиться незамерзаючий розчин, а весь лід, який утворився – поза
клітинами. При цьому кількість ушкоджених клітин перевищує 70%. Швидке
заморожування запобігає значному дифузійному перерозподілу вологи й
розчинених речовин та сприяє утворенню дрібних, рівномірно розподілених
кристалів льоду. При цьому травмуюча дія кристалів на клітини і тканини є
мінімальною [4; 6; 8]. Руцький А.Г. зазначає, що ступінь травмуючої дії
низьких температур залежить від місця утворення кристалів льоду в клітинах і
тканинах [9]. Якщо кристали льоду невеликі і їх розміщення приблизно
відповідає природному розподілу рідини в плодах, то колоїдні системи
продуктів не зазнають значних змін та краще відновлюються після
розморожування [4; 6; 8]. За даними Посольського Я. [8] початкова температура
льодоутворення всередині клітин приблизно на 0,4ºС нижча за температуру
кристалізації тканинних соків в міжклітинних просторах. Для грибів вона
становить мінус 0,9 – 1,0ºС [6].
Дослідженнями науковців встановлено, що в процесі тривалого зберігання
замороженої продукції при низьких температурах спостерігається явище
рекристалізації, суть якої полягає в збільшенні розмірів великих кристалів
льоду за рахунок дрібних [4; 10]. У результаті рекристалізації практично
повністю усуваються відмінності в якості продукту, заморожених при різній
швидкості [3]. Дослідженнями Алмаші Е. зі співавторами встановлено дві
причини виникнення явища рекристалізації, перша полягає в тому, що
парціальний тиск водяної пари над дрібними кристалами льоду вищий, ніж над
великими. В результаті різниці тиску водяної пари молекули води постійно
сублімують з дрібними кристалами та охолоджуються на великих. Друга
причина на їхню думку полягає в безперервному коливанні температури при
зберіганні продуктів. Оскільки температура танення дрібних кристалів нижча,
порівняно з великими, то при незначному підігріві вони починають танути в
першу чергу, вода, яка при цьому утворилась, при наступній зміні температури
замерзає на дрібних кристалах, тим самим збільшуючи їх розмір [6].
Рекристалізація швидко сповільнюється при зниженні температури
зберігання. Різниця тиску пари над дрібними та крупними кристалами при
температурі мінус 25 ºС складає тільки ¼ різниці тиску при температурі мінус
10 ºС [6]. Проте, повне його припинення можливе лише при температурі мінус
65 ºС [8].
Таким чином, аналіз гістологічних змін при різних умовах
низькотемпературного впливу показав, що порушення мікроструктури
продукту визначається швидкістю процесу льодоутворення. У тісному зв'язку із
зміною мікроструктури клітин знаходиться показник вологоутримувальної
здатності, зміна якого пов’язана зі зміною ступеня гідратації високополімерних
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речовин протоплазми, а зниження викликається механічним пошкодженням
клітинних структур кристалами льоду, що в цілому негативно впливає на
харчову цінність продукту. Саме тому доцільним є пошук способів попередньої
обробки сировини перед заморожуванням із метою підвищення її
вологоутримувальної здатності.
11.2. Зміни хімічного складу грибів у процесі заморожування
Поряд зі зміною фізичних властивостей під час заморожування та
холодильного зберігання відбуваються і зміни хімічного складу грибів. Вони
відбуваються внаслідок порушення гістологічної структури, зв'язку вологи з
гідрофільними колоїдами клітини, викликаного переходом вологи в
кристалічний стан та з активністю ферментів.
Згідно з теорією окиснювально – відновних процесів, сформульованої
Опаріним О.І., в живій клітині постійно протікає ряд ферментативних процесів,
результатом яких є окислення органічних речовин. Під час заморожування у
зв'язку з порушенням цілісності рослинних клітин, часткової денатурації білків
змінюється і напрямок окиснювально – відновних процесів, які впливають на
зміни якості замороженої плодоовочевої продукції [3; 11; 12]. Слід відмітити,
що аналіз літературних джерел не виявив певних закономірностей в протіканні
ферментативних процесів в заморожених рослинних об'єктах. За даними
Головкіна Н.А. [4] пероксидаза та каталаза зберігають свою активність при
температурах – 15 °С...–17 °С. Проте, Алмаші Е. зі співавторами стверджують,
що пероксидаза – один з найбільш кріостабільних ферментів і зберігає
активність при більш низьких температурах, а саме, при – 40 °С. При цій же
температурі виявлено дію ліпази та інвертази. Таким чином, температуру мінус
40 °С можна назвати граничної температурою, при якій діяльність ферментів не
зазнає помітних змін [6].
Дослідженнями Іди А.А. [13] встановлено, що бланшування лісових грибів
перед заморожуванням призводить до інактивації поліфенолоксидази та
пероксидази, які при подальшому холодильному зберіганні не виявляються.
З активністю окиснювально – відновних ферментів пов’язані втрати такого
лабільного вітаміну як аскорбінова кислота, які головним чином відбуваються
при заморожуванні [4; 6]. Згідно з дослідженнями Марха А.Т. вона окиснюється
до дегідроаскорбінової та 2,3 – дикетогулонової кислот [14]. Цей процес, як
стверджує Церевітінов Ф.В., відбувається під впливом ферменту
аскорбінатоксидази. Чим вище його активність в плодах, тим менша здатність
рослини до накопичення аскорбінової кислоти і менша стійкість аскорбінової
кислоти при заморожуванні і зберіганні плодів [15]. Вітаміни групи В в грибах
відрізняються високою стійкістю до дії низьких температур та тривалого
холодильного зберігання. Дослідженнями Білокрилової Л.В. встановлено, що
втрати рибофлавіну та ніацину не перевищують 0,4 та 5,1 % відповідно [16].
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Кріопротекторні властивості вуглеводів мають важливе значення для
збереження якості замороженої продукції. Дослідженнями Церевітінова Ф.В.
встановлено, що при заморожуванні плодів сахароза частково інвертує,
внаслідок чого кількість інвертного цукру збільшується, проте загальна
кількість цукрів залишається незмінною [15].
За даними Бєлокрилової Л.В. кількісний та якісний склад жирних кислот
грибів під час заморожування та низькотемпературного зберігання практично
не змінюється [16].
У результаті досліджень Соболевим В.В. встановлено, що в процесі
заморожування та низькотемпературного зберігання відбуваються незначні
зміни вмісту білка в бланшованих грибах, в небланшованих – його втрати
становлять близько 15 – 30 % [17].
Науковцями доведено, що при заморожуванні та зберіганні рослинної
сировини практично не відбуваються зміни у вмісті розчинних сухих речовин
(зниження, а в деяких випадках незначне зростання), що пов’язано з видовими
та сортовими особливостями сировини [18].
11.3. Вплив заморожування на мікробіальну забрудненість грибів
Збереженню безпечності заморожених грибних напівфабрикатів сприяє
згубна дія низьких температур на більшість мікроорганізмів. Це пояснюється
зниженням активності ферментативних процесів у мікробних клітинах, зміною
величини осмотичного тиску, дегідратацією та механічним пошкодженням
мікробіальних клітин зростаючими кристалами льоду. При цьому частина
мікроорганізмів інактивується під час заморожування, частина – під час
зберігання в замороженому стані [19]. За даними Постольски Я. та Груда З.
загалом гине 50 – 90 % початкової мікрофлори, а невелика кількість їх
вегетативних клітин та спор залишається неушкодженою [8].
Стійкість мікробної клітини у заморожених продуктах залежить від
швидкості заморожування, кінцевої температури, тривалості зберігання,
видового складу мікрофлори, рівня мікробіологічного забруднення, хімічного
складу продукту та рН середовища [20]. На початковому етапі заморожування
число бактеріальних клітин швидко зменшується, потім загибель
мікроорганізмів сповільнюється. При температурах нижчих мінус 30 ºС це
уповільнення більше, ніж при вищих температурах (мінус 11ºС і вище) [21].
Дослідженнями Постольски Я. та Груда З. встановлено наступні
температурні межі можливого розвитку: для мікроорганізмів від –5 оС до –8 оС ,
для дріжджів від –10 оС до –12 оС , для плісені від –12 оС до –15 оС [8]. Як
свідчать результати досліджень Мещерякова Ф.Є., відмирання мікробних
клітин найбільш інтенсивно протікає у температурному діапазоні –5...–12 С, а
подальше зниження температури уповільнює швидкість їх відмирання [22]. За
даними Руцького А.В., найвищий рівень відмирання мікроорганізмів
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відбувається при температурі –4…–60С, а повне припинення росту – при
температурі –10…–120С [9].
Бактерії, на відміну від пліснявих грибів та дріжджів, значно гірше
переносять зниження температури і при заморожуванні середовища їх
вегетативні форми швидко гинуть. Деякі види мікроорганізмів можуть
утворювати захисні спори, дуже стійкі до різноманітних зовнішніх впливів, у
тому числі й холоду. Вегетативні форми мікроорганізмів гинуть при низьких
температурах, а спори, які містять мало вільної вологи, виживають, впадаючи в
стан анабіозу [7; 22]. Під дією низьких температурах легко гинуть грамнегативні бактерії, що належать до групи coli, бактерії групи Psendomonas Achromobacter і сальмонели. Більш стійкі до дії низьких температур грампозитивні мікроорганізми [23].
Дослідженнями Білокрилова Л.В. та Соболєва В.В [16; 17] встановлено, що
в заморожених грибах при температурі –18...–20 С протягом 12 місяців
зберігання кількість мікроорганізмів знижується в середньому на 80 %
порівняно з вихідною сировиною.
Таким чином, заморожування і холодильне зберігання грибної сировини –
надійний спосіб запобігання її мікробіологічному псуванню.
Висновки
Одним із найефективніших та перспективних способів перероблення
грибів є заморожування, який забезпечує високий ступінь збереження їх
споживних властивостей. Результати досліджень свідчать, що традиційний
спосіб заморожування без застосування попередньої обробки не забезпечує
високої якості готового продукту. Після розморожування значно погіршується
зовнішній вигляд грибів, внаслідок високої активності оксидоредуктаз вони
темнішають, мають невиражений запах, розслаблену консистенцію після
розморожування, спостерігається надмірне вологовиділення із втратою цінних
поживних і біологічно активних речовин.
Рекомендовані в літературі способи попередньої обробки грибів не
забезпечують високої якості готового продукту. Це підтверджує необхідність
пошуку більш ефективних способів попередньої обробки грибної сировини
перед заморожуванням, які сприятимуть максимальному збереженню харчової
та
біологічної
цінності
культивованих
грибів
після
тривалого
низькотемпературного зберігання, розморожування та отеплення до 15…18 °С.
На основі всебічного аналізу літературних джерел і попередніх
особистих експериментальних досліджень нами розроблена наукова гіпотеза
щодо доцільності стабілізації споживних властивостей швидкозаморожених
грибних напівфабрикатів шляхом попередньої інактивації оксидоредуктаз і
використання полісахаридів природного походження (камеді гуарової, камеді
ксантанової та ламідану).
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ГЛАВА 12.
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-036

Введение
В сфере закупок для государственных и муниципальных нужд все большее
распространение получили торги в электронной форме. Исследователи
справедливо отмечают, что любые электронные торги обеспечивают
сравнительно высокую гласность, прозрачность, стимулируют развитие
конкуренции за счет большего количества участников из различных регионов
России и других стран [1, с. 29].
Внедрение электронных торгов в систему государственных закупок
обеспечило открытость и публичность процедур размещения заказов. Но, как
сказано в Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования
в Российской Федерации на период 2013 - 2024 гг. «существует необходимость
дальнейшего развития и совершенствования процедур размещения
государственного заказа, устранения существующих барьеров с целью
привлечения в данную сферу еще большего количества хозяйствующих
субъектов, оптимизации временных и материальных затрат на участие в торгах,
расширения возможностей применения электронных форм размещения заказа»
[2].
Для более эффективного и профессионального участия заказчика в
государственных закупках Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [3] (далее - Закон № 44-ФЗ)
предусматривает создание заказчиком контрактной службы или назначение
контрактного управляющего. Это делается для того, чтобы обеспечить
планирование и осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг.
Контрактная служба - это объединенная общим руководством
(руководителем контрактной службы) совокупность должностных лиц
заказчика, выполняющих на постоянной основе функции по осуществлению
всех закупок. Указанные лица могут быть объединены в одно структурное
подразделение или состоять в разных подразделениях (ч. 1 и 4 ст. 38 Закона №
44-ФЗ). Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за
осуществление одной или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта (ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ).
Контрактную службу должны создавать заказчики, чей совокупный
годовой объем закупок превышает 100 млн руб. (ч. 1 ст. 38 Закона № 44-ФЗ).
Заказчик, совокупный годовой объем закупок которого не превышает
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указанной суммы, обязан по своему выбору либо назначить контрактного
управляющего, либо создать контрактную службу (ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ).
В связи с изложенным представляет научный и практический интерес
исследование правового положения контрактного управляющего.
12.1. Назначение контрактного управляющего
По мнению исследователей, «правовая природа института контрактного
управляющего в России имеет общие черты с правовым статусом контрактного
офицера в США» [4]. Должность контрактного офицера (contracting authority's
deciding officer) также предусмотрена национальными правилами стран
Евросоюза.
В нашей стране Законом № 44-ФЗ был учтен международный опыт и
осуществлен переход к осуществлению закупок на профессиональной основе.
Статья 9 Закона № 44-ФЗ закрепляет принцип профессионализма, который
означает, что деятельность в сфере закупок для государственных и
муниципальных
нужд
должна
осуществляться
с
привлечением
квалифицированных специалистов, которые обладают теоретическими
знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчики обязаны принимать меры по
поддержанию и соответственно повышению уровня квалификации и
профессионального образования должностных лиц, которые осуществляют
свою деятельность в сфере закупок. Принцип профессионализма проявляется в
обязанности заказчиков создать контрактные службы или назначить
контрактных управляющих [5, с. 19].
В России контрактным управляющим может быть только должностное
лицо заказчика (ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ). Недопустимо возлагать функции
сотрудников контрактной службы (контрактного управляющего) на лиц, не
состоящих в трудовых или служебных отношениях с заказчиком. Такая
позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 31.01.2014 № ОГД28-834 [6] и подтверждена в Письме Минфина России от 07.11.2017 № 24-0109/73185 [7].
При этом Закон № 44-ФЗ не содержит запрета на то, чтобы полномочия
контрактного управляющего были возложены на работника заказчика, уже
выполняющего
трудовую
функцию
по
трудовому
договору.
Минэкономразвития в Письме от 19.02.2015 № ОГ-Д28-2114 разъяснило, что
Законом № 44-ФЗ не запрещено назначение контрактным управляющим лица,
занимающегося в соответствии со штатным расписанием иной деятельностью
[8].
Законом № 44-ФЗ предусмотрены требования к личности контрактного
управляющего, которые аналогичны требованиям к сотрудникам контрактной
службы. Так, в соответствии с пунктом 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее
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образование или дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок.
Закон № 44-ФЗ также содержит ограничения, которые распространяются
на контрактных управляющих.
В отношении лиц, связанных с контрактным управляющим, Законом № 44ФЗ установлены те же ограничения, что и в отношении лиц, связанных с
руководителем контрактной службы:
1) Лицо не может быть привлечено к проведению экспертизы,
предусмотренной при осуществлении закупок, если является близким
родственником, усыновителем или усыновленным руководителя контрактной
службы (пп. "в" ч. 2 ст. 41 Закона № 44-ФЗ).
2) Лицо подлежит отстранению от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), контракт с ним не может быть заключен при
наличии конфликта интересов. Такой конфликт имеет место, если
выгодоприобретатель,
единоличный
исполнительный
орган,
член
коллегиального исполнительного органа, руководитель либо иной орган
управления юридического лица - участника закупки, физическое лицо участник закупки состоит в браке с руководителем контрактной службы или
является его близким родственником, усыновителем или усыновленным (п. 9 ч.
1 и ч. 9 ст. 31 Закона № 44-ФЗ).
Как разъяснил Верховный Суд РФ, конфликт интересов может быть связан
не только с руководителями, перечисленными в п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ,
но и с иными должностными лицами заказчика. Конфликт возникает, если
сотрудник заказчика непосредственно участвует в осуществлении закупки и его
полномочия аналогичны полномочиям руководителя, позволяют влиять на
процедуру закупки и ее результат (п. 3 Обзора, утвержденного Президиумом
Верховного Суда РФ 28.09.2016 [9]).
Заказчик вправе возложить на контрактного управляющего полномочия по
проведению одной или нескольких закупок (ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ).
Следовательно, общее количество контрактных управляющих заказчик
определяет сам.
Однако представляется нецелесообразным назначать отдельного
контрактного управляющего для каждой закупки. Контрактные управляющие
обеспечивают осуществление закупок, в том числе исполнение контрактов, а
значит, и приемку товаров, работ, услуг (п. 3 ст. 3, п. 4 ч. 4 ст. 38 Закона № 44ФЗ). В связи с этим наиболее эффективно сгруппировать закупки по видам
товаров (работ, услуг) и назначать для закупок каждого вида одного
контрактного управляющего с учетом наличия у него специальных знаний в
соответствующей сфере (автомобили, компьютерная техника, строительство и
т.п.) [10].
При наличии нескольких контрактных управляющих заказчику следует
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решить вопросы координации их действий в целях выполнения ими общих
функций по организации закупок. В частности, такая координация требуется
для формирования и внесения изменений в план-график размещения заказов (ч.
2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).
Законом № 44-ФЗ не определена форма принятия решения о назначении
контрактного управляющего. Целесообразно оформить такое решение в виде
приказа.
Законодательство о контрактной системе в сфере закупок не
предусматривает обязанности заказчика утверждать какие-либо документы,
регламентирующие деятельность контрактного управляющего.
Вместе с тем при приеме на работу (службу) сотрудника, на которого на
постоянной основе возлагаются обязанности контрактного управляющего, или
при вменении таких обязанностей сотруднику, ранее их не выполнявшему,
заказчик должен учитывать требования законодательства о труде или о
соответствующем виде государственной или муниципальной службы.
Следовательно, заказчику необходимо определить функции и полномочия
контрактного управляющего в трудовом договоре, должностной инструкции
или должностном регламенте.
Должностная инструкция, регулирующая деятельность контрактного
управляющего, утверждается приказом руководителя организации-заказчика, и
данный работник знакомится с ней под роспись. Она охватывает все
полномочия, предусмотренные ст. 38 Закона № 44-ФЗ, которые при
необходимости подлежат уточнению (конкретизации).
В дополнение к должностной инструкции (регламенту) заказчику
целесообразно разработать документы, определяющие порядок взаимодействия
контрактного управляющего с другими сотрудниками и структурными
подразделениями, которые задействованы в отдельных процессах при
осуществлении закупок, например с бухгалтерией (по вопросам поступления
средств в обеспечение заявок и их возврата, оплаты контрактов).
12.2. Права и обязанности контрактного управляющего
Согласно п. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ контрактная служба, контрактный
управляющий осуществляют следующие функции и полномочия:
«1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку изменений для
внесения в план закупок, размещают в единой информационной системе план
закупок и внесенные в него изменения;
2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для
внесения в план-график, размещают в единой информационной системе планграфик и внесенные в него изменения;
3) осуществляют подготовку и размещение в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и
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проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами;
4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение
контрактов;
5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку
материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
6) организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в
таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим
Федеральным законом».
При централизации закупок в соответствии с частью 1 статьи 26 Закона №
44-ФЗ контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют
полномочия, предусмотренные Законом № 44-ФЗ и не переданные
соответствующим уполномоченному органу, уполномоченному учреждению,
которые
осуществляют
полномочия
на
определение
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей). При этом контрактная служба, контрактный
управляющий несут ответственность в пределах осуществляемых ими
полномочий.
Из данного перечня, а также из целей создания контрактной службы,
определенных в п. 2 Типового положении [11] (обеспечение планирования и
осуществление закупок), следует, что контрактная служба, контрактный
управляющий призваны обеспечивать выполнение всех полномочий заказчика,
предусмотренных законодательством о контрактной системе.
Полномочия контрактной службы подробно определены в Типовом
положении. Нормативно-правовой акт, детализирующий полномочия
контрактного управляющего, отсутствует.
По смыслу ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ контрактный управляющий призван
заменять контрактную службу в случаях, когда заказчик не обязан создавать
такую службу и не воспользовался правом ее создания. Кроме того, ч. 4 ст. 38
Закона № 44-ФЗ прямо предусмотрено единство функций и полномочий
контрактной службы и контрактного управляющего. Это позволяет сделать
вывод, что предусмотренные Типовым положением полномочия контрактной
службы могут быть в полной мере отнесены к полномочиям контрактного
управляющего.
Полномочия контрактной службы (контрактного управляющего) при
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осуществлении закупок раскрыты в разд. 2 Типового положения. Их можно
условно разделить на три подгруппы:
1) полномочия при подготовке к проведению определения поставщиков
конкурентными способами;
2) полномочия при проведении определения поставщиков;
3) полномочия при заключении контрактов по результатам определения
поставщиков конкурентными способами и контрактов с единственным
поставщиком.
Однако следует иметь ввиду, что в настоящее время Типовое положение
частично не соответствует Закону № 44-ФЗ. Например, им предусмотрено
полномочие контрактной службы проверять правомочность участников закупки
(абз. 3 пп. 2 ("ж") п. 13 Типового положения), в то время как из Закона № 44-ФЗ
требование о правомочности участников исключено (пп. "а" п. 8 ст. 1
Федерального закона от 04.06.2014 № 140-ФЗ).
Таким образом, следует упорядочить нормативно-правовое регулирование
правового статуса контрактного управляющего в России.
Выводы
В целях оптимизации бюджетных расходов был принят Закон,
направленный на повышение прозрачности осуществления государственных
закупок - Закон № 44-ФЗ. К основным целям внедрения контрактной системы в
России относятся необходимость существенного повышения качества
обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет реализации
системного подхода к формированию, размещению и исполнению
государственных (муниципальных) контрактов, обеспечение прозрачности
всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных
результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Одним
из
основных
механизмов
повышения
эффективности
государственных (муниципальных) закупок в России в настоящее время
является формирование ответственных участников контрактной системы,
закрепление исчерпывающего перечня полномочий и установлений гарантий их
деятельности.
Законом № 44-ФЗ, регламентирующим вопросы осуществления
государственных (муниципальных) закупок, урегулирована только часть
вопросов правового статуса участников контрактной системы. Особого
внимания в данном случае требует компетенция контрактных служб и
контрактного управляющего. Отсутствие гарантий их деятельности и
пересечение с вопросами ведения других должностных лиц заказчика может
привести к искажению роли данного института как одного из основных при
осуществлении закупок.
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Поэтому дальнейшее совершенствование законодательства должно быть
направлено не только на конкретизацию полномочий и усиление
ответственности должностных лиц контрактной службы и контрактного
управляющего, но и на введение адекватных гарантий их деятельности.
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ГЛАВА 13.

МЕТОД КОНТРОЛЮ КУТОВИХ ПОЛОЖЕНЬ НА ОСНОВІ АВТОГЕНЕРАТОРНИХ
ПРИСТРОЇВ ІЗ МАГНІТОЧУТЛИВИМИ ТРАНЗИСТОРАМИ
DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-037

Вступ
Кутові положення підлягають контролю в багатьох галузях промисловості:
в металообробці, ліфтовій техніці, фасувальних, пакувальних і розливних
автоматах, у друкарській промисловості, випробувальних стендах, а також у
роботах та інших машинах, що потребують точного визначення показників
руху обертових частин. Засоби вимірювання та контролю кутових положень
використовуються для забезпечення зворотного зв'язку між поворотними та
статичними елементами сучасних систем точного переміщення, зокрема, в
опорно-поворотних пристроях (ОПП). Для таких засобів важливими є не лише
висока роздільна здатність і точність, а й діапазон вимірювання,
повторюваність позиціонування, низька інерційність, надійність та зручність
монтажу.
На сьогодні вірогідність контролю кутових положень опорно-поворотних
пристроїв радіолокаційних станцій (РЛС) є низькою, що обумовлює появу
додаткових похибок визначення просторових координат повітряних і наземних
об’єктів. Тому існує потреба пошуку нових способів зменшення частоти появи
помилок у процесі контролю кутових положень.
При виборі чи розробленні методу контролю кутових положень потрібно
враховувати особливості об’єкта контролю. Незважаючи на те, що точність
установлення заданого кута повороту є головним параметром ОПП, архітектура
контрольно-вимірювальних засобів залежить і від конструктивних
можливостей встановлення того чи іншого типу сенсора, і від динамічних
характеристик системи.
Для контролю кутових положень ОПП одним з найкращих варіантів є
безконтактне отримання вимірювальної інформації. Методи вимірювання
кутових положень з використанням зміни значень просторових складових
вектора індукції магнітного поля, створеного рухомим магнітом,
досліджуються вже кілька десятків років [1], [2]. Однак сенсори, що є
практичною реалізацією таких методів, мають обмежений кутовий діапазон,
низьку чутливість і роздільну здатність, великі похибки вимірювання [3]. Тому
цей розділ присвячено розробці нового методу контролю кутових положень на
основі автогенераторних пристроїв із магніточутливими транзисторами для
підвищення вірогідності контролю.
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13.1. Моделювання розподілу магнітного поля постійного магніту з
діаметральним намагніченням
Відомі на сьогодні гальваномагнітні методи контролю кутових положень
базуються на вимірюванні індукції магнітного поля постійного магніту
(пов’язаного з об’єктом контролю) за допомогою одного чи декількох
первинних перетворювачів (найчастіше це елементи Холла або
магніторезистори) й обробці аналогового сигналу – підсиленні, аналоговоцифровому перетворенні тощо. Найпростіша система вимірювання кута – це
елемент Холла і розташований над ним діаметрально намагнічений магніт.
Обертання валу з установленим на ньому магнітом викликає зміну магнітної
індукції над елементом Холла, а за значенням магнітної індукції розраховують
кут повороту валу [4]. Такий спосіб визначення кута простий в реалізації, однак
він має ряд недоліків: нестабільність магнітного поля магніту, зміна значення і
фази магнітного поля в результаті вертикального або горизонтального
зміщення магніту або чутливого елемента тощо. Для розроблення нового
методу контролю кутового положення і подолання зазначених недоліків, слід, в
першу чергу, розглянути розподіл магнітного поля діаметрально намагніченого
постійного магніту.
Поведінку зарядів в електромагнітних полях описують рівняння
Максвелла, які дають можливість пояснити велику кількість явищ, в тому числі
й магнітну взаємодію. У випадку, що розглядається, зручно використати
рівняння Максвелла у диференціальній формі [5]:

  ∂D
(1)
∇× H = J +
,
∂t

(2)
∇ ⋅ B = 0,


∂B
(3)
∇× E = − ,
∂t

(4)
∇ ⋅ D = ρ,

де J ( А / м 2 ) та ρ ( Кл / м 3 ) ‒ густина струму й об’ємна густина зарядів джерела,


відповідно; E ( В / м) і D ( Кл / м 2 ) ‒ напруженість та індукція електричного


поля; H ( A / м) і B (Tл) ‒ напруженість та індукція магнітного поля.
Напруженість та індукція є векторними величинами, які залежать від
просторових координат і часу:

(5)
B = Bx ( x, y, z , t ) xˆ + B y ( x, y, z , t ) yˆ + Bz ( x, y, z , t ) zˆ.
Виходячи із виразу (5), чотири силових характеристики електромагнітного
поля описуються системою рівнянь із дванадцятьма невідомими. Однак ці
рівняння не є незалежними, зокрема в результаті підстановки (1) у (4) маємо
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 ∂ρ
(6)
∇⋅J +
= 0.
∂t
Також рівняння Максвелла потрібно доповнити співвідношеннями між
силовими характеристиками електромагнітного поля [5]:



(7)
B = µ 0 ( H + M ),

 
(8)
D = ε 0 E + P,


де M ( A / м) ‒ вектор намагнічення; P ( Кл / м 2 ) ‒ вектор поляризації;

µ 0 = 4π ⋅10 −7 (Тл⋅ м / А) ‒ магнітна стала; ε 0 = 8,85 ⋅10 −12 (Ф / м) ‒ діелектрична
стала.
На основі виразу (8) можна знайти густину струму зміщення як



∂D
∂E ∂P
(9)
= ε0
+ .
∂t
∂t ∂t
Для стаціонарних, лінійних, однорідних та ізотропних середовищ
співвідношення між силовими характеристиками мають вигляд:


(10)
B = µH ,


(11)
D = εE ,
де µ і ε ‒ магнітна сприйнятливість і діелектрична проникність середовища,
відповідно.
Як відомо, густина струму та напруженість електричного поля пов’язані
співвідношенням


(12)
J = σE ,
де σ (См⋅ м) ‒ провідність.
Оскільки величини µ , ε та σ нелінійного, неоднорідного чи
анізотропного матеріалу залежать від силових характеристик поля, то рівняння
(10 ‒ 12) записуються як [5]

 
(13)
B = µ (H )H ,

 
(14)
D = ε (E )E,

 
(15)
J = σ ( E ) E.
Для нелінійних матеріалів величини µ , ε та σ залежать від нелінійності,
для неоднорідних ‒ від координати, а для анізотропних ‒ від напрямку.
Розрахунок розподілу поля постійного магніту базується на використанні
виразів (5), (13) ‒ (15), а також теоретичних міркувань, наведених у [6], [7].
Циліндричний магніт, який використовується для запропонованого методу
і засобу контролю, має діаметральне намагнічення. Це означає, що вектор його
намагнічення перпендикулярний до осі магніту.
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Радіальна складова визначається як
Br ( r , φ , z ) =

Nφ 2

µ0 M s R

∑ ∑ (−1) ( k +1) Sφ (n) cos(φ ′(n)) ×

(16)

2 N φ n=0k =1
× [r − R cos(φ − φ ′(n))]I (r ,θ , z; R, φ ′(n), z k ),

де M s ‒ намагнічення у заданому напрямку; Nφ ‒ кількість членів за методом
Сімпсона, тобто

φ ′(n) =

n
2π (n = 0, 1, 2, , N φ );
Nφ

Sφ ‒ коефіцієнт, який визначається як
1
(n = 0);
3
4

(n = 1, 3, 5, );
3
Sφ ( n) = 
2

(n = 2, 4, 6, , );
3
1
(n = N φ ).
 3
Функція I у виразі (16) набуває значень
 ( z − z k ) g (r , φ , z; r ′, φ ′, z k )
2
′ 2 − 2rr ′ cos(φ − φ ′) ≠ 0;
,
якщо
+
r
r
 2
 r + r ′ 2 − 2rr ′ cos(φ − φ ′)
(17)
I ≡
−1

, якщо r = r ′, cos(φ − φ ′) = 1, z ≠ z k ,
2
 2( z − z k )

де
g (r , φ , z; r ′, φ ′, z ′) =

1
r 2 + r ′ 2 − 2rr ′ cos(φ − φ ′) + ( z − z ′) 2

.

Як бачимо із (17), аналітичний вигляд функції I залежить від
співвідношення між координатами точки поля (r , φ , z ) та початкової точки
(r ′, φ ′, z ′).
Тангенціальна (азимутальна) складова задається виразом
Bφ (r , φ , z ) =

µ0 M s R 2

Nφ

2

∑ ∑ (−1) ( k +1) Sφ (n) cos(φ ′(n)) ×

2 N φ n=0 k =1
× sin(φ − φ ′(n)) I (r , φ , z; R, φ ′(n), z k ).

(18)

Аксіальну складову магнітної індукції можна розрахувати за виразом
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B z (r , φ , z ) =

µ0 M s R
2 Nφ

Nφ

2

n =0

k =1

∑ Sφ (n) ∑ (−1) k cos(φ ′(n)) g (r , φ , z; R, φ ′(n), z k ). (19)

Варто зауважити, що вирази (16), (18), (19) отримані за наступних
припущень:
‒ постійний магніт має сталу, однорідну та ізотропну магнітну
проникність, значення якої близьке до проникності повітря (практично
справджується для рідкоземельних магнітів);
‒ немає спотворення від магнітного поля, створеного сторонніми
феромагнітними елементами;
‒ поле намагнічення в постійному магнітному матеріалі є однорідним і
сталим.
На рис. 1 показано результати моделювання залежностей радіальної,
тангенціальної та аксіальної складових магнітної індукції поля від кута
повороту постійного магніту з діаметральним намагніченням (радіус R = 6 мм,
висота h = 6 мм, намагнічення M s = 2,4 ⋅ 10 5 А / м) на відстані r = 3 мм від
центра магніту та z = 2 мм від поверхні магніту.
Комп’ютерне моделювання проведено з використанням програмного
пакету для науково-технічних розрахунків MatLab [8], оскільки даний пакет
програм дає можливість отримувати як аналітичні вирази на основі розв’язку
систем рівнянь, так і будувати графічні характеристики на основі заданих
аналітичних залежностей та відомих значень констант і змінних.

Рис.1. Залежності радіальної ( Br ), тангенціальної ( Bφ ) та аксіальної ( Bz )
складових магнітної індукції від кутової координати
Наведені на рис. 1 графіки підтверджують, що просторові складові
магнітної індукції лінійно пов’язані з кутовою координатою лише у вузькому
діапазоні її значень (діапазон відрізняється для кожної складової), характер
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залежностей близький до синусоїдного.
Багатостокові та багатоколекторні магнітотранзистори чутливі до
складової магнітного поля, яка перпендикулярна до площини сенсора, тому
надалі розглядається аксіальна складова магнітної індукції [9] – [12].
Просторовий розподіл аксіальної складової магнітної індукції поля
постійного магніту із діаметральним намагніченням наведено на рис. 2 (вектор
намагнічення магніту спрямований по осі y ).
При зміні кутової координати φ в циліндричній системі координат від 0
до 2π ( z = z1 , r = r1 ) магнітна індукція B z (r1 , φ , z1 ) нерухомого магніту набуває
тих самих значень, що й магнітна індукція Bz (r1 , 0, z1 ) при обертанні
постійного магніту відносно нерухомої системи чутливих елементів, тобто у
виразі для магнітної індукції можна замінити кутову координату φ на фазовий
зсув магнітного поля від нульової мітки або, з деяким наближенням, на
вимірюваний кут α .

Рис. 2. Просторовий розподіл аксіальної складової магнітної індукції
Тому отримані результати моделювання підтверджують можливість
використання магнітної індукції як інформативного параметра для вимірювання
кутового положення.
Наведені вище результати моделювання (див. рис. 1) отримані при сталому
значенні полярного радіуса r. Однак потрібно враховувати вплив радіального
та кутового зміщення центра системи чутливих елементів відносно центра
магніту. Позначимо полярний радіус центра системи чутливих елементів як rs ,
а полярний кут – φ s , тоді значення полярного радіуса точки вимірювання
залежить від кутової координати за виразом
r = rs cos(φ − φ s ) + rs2 cos 2 (φ − φ s ) − rs2 + Rs2 ,
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де Rs – радіус системи чутливих елементів.
Вираз (19), доповнений формулою (20), дає можливість врахувати вплив
геометричних розмірів та магнітних параметрів постійного магніту на значення
аксіальної складової магнітної індукції, однак він складний для використання в
інженерних розрахунках при побудові засобів контролю кутових положень.
Оскільки, як показують результати досліджень [13], [14], залежність
магнітної індукції від кутового положення є синусоїдою і не містить гармонік
вищого порядку, дану залежність можна записати у вигляді:
Bz = B0 + B A sin(α + φ ρ + ω t ) ,

(21)

де B0 ‒ ненульове зміщення магнітного поля; B A ‒ амплітудне значення
магнітної індукції, яке залежить від параметрів магніту та координат; φ ρ ‒
кутова координата нульової площини в полярній системі координат; ω ‒ кутова
частота; t ‒ час (незалежна змінна).
Залежність аксіальної складової магнітної індукції від координати y (за
напрямком вектора намагнічення) та від кутового положення магніту за різних
значень відстані від нульової площини координат ( z = 0 відповідає середині
висоти постійного магніту) наведено на рис. 3.

а
б
Рис. 3. Залежність аксіальної складової магнітної індукції від координати
y (а) та від кутового положення постійного магніту (б)
Як бачимо, амплітуда магнітної індукції залежить від координат, однак
зв'язок амплітуди із геометричними розмірами магніту та координатами
можливо отримати лише чисельними методами, що було показано при
розрахунку розподілу магнітного поля, а також у роботах [5], [6], [13].
У реальній конструкції вісь обертання контрольованого валу і центра
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постійного магніту не збігається, тобто на значення аксіальної складової
магнітної індукції при обертанні валу впливає ексцентриситет. Вектор
ексцентриситету характеризується довжиною ∆e та початковою фазою φ e0 . В
загальному випадку початкова фаза вектора ексцентриситету не дорівнює
нулю, тому з’являється відхилення кута повороту постійного магніту від кута
повороту контрольованого валу.
Остаточний вираз аксіальної складової магнітної індукції має вигляд:
Bz = B0 + µ 0 M S bz (r , z ) sin(α + φ r + ∆α ∆e ) ,

(22)

де bz (r , z ) – коефіцієнт, який розраховується чисельними методами на основі
(19) для заданих розмірів магніту і набору значень полярного радіуса та висоти
(r , z ); ∆α ∆e – відхилення кута повороту постійного магніту від кута повороту
контрольованого валу [15]:
∆α ∆e =

∆e
(sin (α − φe0 ) + sin φe0 );
r

(23)

r – полярний радіус, що на основі (20) складає

r = rs cos(α − φ s ) + rs2 cos 2 (α − φ s ) − rs2 + Rs2 .

(24)

Таким чином, залежність значення магнітної індукції від кутового
положення магніту у вигляді (22) надалі може бути використана при
дослідженні засобів контролю кутових положень для отримання їх функції
перетворення.
13.2. Аналіз систем розташування чутливих елементів
Проведений у попередньому пункті аналіз розподілу магнітного поля
показує, що через нелінійність поля магніту вимірювання кутових положень з
використанням одного чутливого елемента можливе лише на квазілінійній
ділянці в діапазоні кутів ± 45° (див. рис. 3, б). І якщо нестабільність магнітного
поля магніту, що виникає через зміни температури магніту, можна
компенсувати, то зміну значення і фази магнітного поля в результаті
вертикального та горизонтального зміщення магніту або магніточутливого
елемента компенсувати практично неможливо, тобто потрібно вдосконалювати
саму магнітну систему.
На сьогодні відомо кілька варіантів вирішення даної проблеми, найбільш
поширеними з яких є:
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‒ використання двох чутливих елементів (ЧЕ1 та ЧЕ2) розташованих під
кутом 90° як до осі обертання, так і між собою [4] (рис. 4, а);
‒ використання чотирьох чутливих елементів (ЧЕ1 – ЧЕ4), розташованих
попарно симетрично відносно осі обертання [5] (рис. 4, б);
‒ виготовлення інтегральних сенсорів, у яких формується коло із чутливих
елементів (ЧЕ1 – ЧЕn) (елементів Холла) (рис. 4, в).
Розглянемо детальніше кожен із варіантів магнітних систем.
Почнемо з аналізу останнього варіанту (рис. 4, в). Безперечно, введення до
складу приладу великої кількості чутливих елементів дозволяє суттєво
підвищити роздільну здатність, проте потребує більш складних алгоритмів
оброблення сигналів, і, відповідно, викликає нарощення апаратної частини
засобів контролю кутових положень і зростання їх вартості.
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Рис. 4. Магнітні системи засобів контролю кутових положень

Також засоби контролю, що містять лінійки чутливих елементів, часто
базуються на використанні багатополюсних магнітних систем, процес
виготовлення яких потребує більших технічних та матеріальних затрат. Крім
того, збільшення роздільної здатності багатополюсних систем можливо досягти
лише до певних меж, що пов’язано із розкидом параметрів магнітного поля та
технологічними похибками при промислових масштабах виробництва.
Тому варто особливу увагу звернути на магнітні системи із двома та
чотирма чутливими елементами.
У системах із двома чутливими елементами (див. рис. 4, а), розташованими
під кутом 90° , вихідні сигнали із обох елементів будуть мати вигляд синусоїди,
але між ними буде зсув фаз 90°. Можна сказати, що на виході одного
сенсорного елемента буде присутня синусна складова, а на виході іншого ‒
косинусна.
Кутове положення визначають як [14]
 Bsin − B0 
 − φ r .
B
−
B
0
 cos

a вим. = arctg
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Проте, як відомо, функція арктангенса має область значень від − 90° до
90° , що не дозволяє однозначно визначати кутові положення в діапазоні
повного оберту. Тому потрібно враховувати знак синусної та косинусної
складових, а формула (25) набуває вигляду
 Bsin − B0 
 + a c − φ r + 360° ⋅ l ,
B
−
B
0
 cos

a вим. = arctg

(26)

де
якщо ( Bsin > B0 ), ( Bcos > B0 );
0,

α c = 180°, якщо ( Bcos < B0 );
360°, якщо ( Bsin < B0 ), ( Bcos > B0 );

l ‒ змінна для коригування діапазону результатів вимірювання:

 Bsin − B0 
 + a c ≥ φ r ;
0, якщо arctg
−
B
B

0
 cos
l=
1, якщо arctg Bsin − B0  + a < φ .
r
c
B −B 

0
 cos

На рис. 5 зображені залежності аксіальних складових магнітної індукції,
що діє на перший ( Bsin ) і другий ( Bcos ) чутливі елементи, та отриманого за
виразом (26) кута від кутового положення контрольованого об’єкта при φ ρ = 0.

Рис. 5. Залежність магнітної індукції та виміряного кута
від кутового положення контрольованого об’єкта для магнітних систем
із двома чутливими елементами
Графіки, наведені на рис. 5, показують, що кут, розрахований на основі
значень синусної та косинусної складових магнітної індукції, залежить від
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початкового та миттєвого значення кутового положення, але не залежить від
кількості обертів контрольованого об’єкта (однак, за потреби можна
виконувати підрахунок кількості обертів, розширивши таким чином діапазон
вимірювання кута). Магнітна система із двома чутливими елементами дозволяє
проводити вимірювання в діапазоні повного оберту контрольованого об’єкта,
забезпечуючи високу лінійність функції перетворення.
В системі з чотирма чутливими елементами (див. рис. 4, б) зсув фаз
синусоїди, що показує зміну магнітної індукції на двох сусідніх чутливих
елементах, складає 90°. Вимірюваний кут визначається як
 Bsin 1 − Bsin 2 
 + a c − φ r + 360° ⋅ l ,
B
B
−
cos 2 
 cos1

a вим. = arctg

(27)

де Bsin 1 , Bcos1 , Bsin 2 , Bcos 2 ‒ аксіальні складові магнітної індукції, що діє на
чутливі елементи ЧЕ1, ЧЕ2, ЧЕ3, ЧЕ4, відповідно;
якщо ( Bsin 1 > Bsin 2 ), ( Bcos1 > Bcos 2 );
0,

α c = 180°, якщо ( Bcos1 < Bcos 2 );
360°, якщо ( Bsin 1 < Bsin 2 ), ( Bcos1 > Bcos 2 );


 Bsin 1 − Bsin 2 
 + a c ≥ φ r ;
0, якщо arctg
−
B
B

cos 2 
 cos1
l=
1, якщо arctg Bsin 1 − Bsin 2  + a < φ .
c
r
B


 cos1 − Bcos 2 
На рис. 6 зображені залежності аксіальних складових магнітної індукції,
що діє на чутливі елементи, та отриманого за виразом (27) кута від кутового
положення контрольованого об’єкта при φ ρ = 0.

Така конструкція магнітної системи характеризується високою лінійністю
функції перетворення в діапазоні кутів від 0° до 360°, одночасно
забезпечуючи стійкість показів при відхиленнях магніту в горизонтальній
площині. У цьому варіанті розташування чутливих елементів при невеликих
зсувах магніту в горизонтальній площині спад сигналу на одному сенсорі
компенсується зростанням сигналу на протилежному. Недоліком є більш
складна конструкція, вища вартість порівняно з варіантом, у якому
використовуються два чутливих елементи.
Таким чином, системи, що містять два та чотири чутливих елементи,
можуть бути використані для побудови засобів контролю кутових положень,
однак система із двома чутливими елементами потребує більш точного їх
позиціювання.
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Рис. 6. Залежність магнітної індукції та виміряного кута від кутового
положення контрольованого об’єкта для магнітних систем із чотирма
чутливими елементами
13.3. Розроблення методу контролю кутових положень на основі
автогенераторних пристроїв із магніточутливими транзисторами
При розробленні безконтактного засобу контролю кутових положень на
основі автогенераторних пристроїв із магніточутливими транзисторами
потрібні дещо інші підходи, ніж при роботі з аналоговими вимірювачами. Це
пов’язано з тим, що вихідним інформативним параметром сенсора на основі
автогенераторного пристрою є частота.
Суть запропонованого методу полягає у [16]:
1) створенні за допомогою постійного магніту з діаметральним
намагніченням магнітного поля, просторовий розподіл якого залежить від кута
повороту контрольованого об’єкта (валу);
2) визначенні точок контролю кутового положення і допустимого
відхилення;
3) отриманні сигналу початку оберту об’єкта контролю, збереженні
значення кутової координати нульової площини;
4) перетворенні індукції магнітного поля у двох (або чотирьох) точках,
кутовий зсув між якими складає 90°, тобто синусної та косинусної складових
магнітної індукції, у частотні сигнали за допомогою автогенераторних
пристроїв на основі магніточутливих транзисторів (за фіксованого кутового
положення досліджуваного об’єкта);
5) вимірюванні отриманих частот за допомогою мікроконтролерних
засобів;
6) обчисленні синусних і косинусних складових магнітної індукції на
основі виміряних частот та функції перетворення автогенераторних пристроїв;
7) обчисленні кутового положення та визначенні напрямку обертання
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об’єкта контролю на основі синусних і косинусних складових магнітної
індукції та початкових даних;
8) порівнянні обчислених кутових положень із значеннями точок контролю
для отримання результату контролю.
На рис. 7 наведена структурна схема методу контролю кутових положень
на основі автогенераторних пристроїв із магніточутливими транзисторами [17].
Схематично показано постійний магніт, що обертається. Його слід
встановлювати співвісно з контрольованим валом. Це дозволяє отримати
синусні та косинусні складові магнітної індукції, розташувавши сенсори на
однаковій відстані від центру магніту і з кутовим зсувом 90°.
Визначення точок
контролю
N
S

Bsin

Bcos

Перетворення
синусних сигналів
у частоту

Fsin

Перетворення
косинусних
сигналів у частоту

Fcos

Вимірювання частот
Вибір функцій перетворення
автогенераторних пристроїв

Обчислення складових
магнітної індукції

Визначення кутової
координати нульової площини

Обчислення значень
кутових положень
Визначення напряму
обертання
Порівняння отриманих
значень кутових
положень із значеннями
точок контролю
Виведення результату
контролю

Рис. 7. Структурна схема методу контролю кутових положень
Частота генерації автогенераторних пристроїв на основі магніточутливих
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транзисторів однозначно залежить від магнітної індукції, тобто за відсутності
дії магнітного поля на виходах автогенераторів присутній сигнал деякої частоти
f 0 , яка залежить від параметрів елементів схеми, вибору робочої точки,
температури тощо. При поміщенні магніточутливого елемента в магнітне поле
вихідна частота автогенераторного пристрою зменшується або збільшується,
залежно від напрямку магнітної поля, оскільки відбувається зміна
електрофізичних параметрів магніточутливих транзисторів.
Таким чином, при використанні, наприклад, системи із двох чутливих
елементів на виході автогенераторних пристроїв матимемо сигнали, частоти
яких
(28)
f sin = f ( Bsin ) = f 0 + ∆f ( Bsin ) ,
(29)
f cos = f ( Bcos ) = f 0 + ∆f ( Bcos ) ,
де ∆f ( Bsin ) , ∆f ( Bcos ) ‒ зміна частот генерації внаслідок дії синусної та
косинусної складових магнітного поля, причому ця зміна може бути як
додатною, так і від’ємною.
Важливим питанням є вимірювання частот автогенераторних пристроїв.
На сьогодні відомо досить велику кількість методів вимірювання частоти f x .
Для цифрового вимірювання гармонічну напругу слід спочатку перетворити в
послідовність імпульсів такої самої частоти, причому передні фронти цих
імпульсів повинні збігатися з моментами переходу вимірюваного сигналу через
нульове значення на осі часу за його наростання.
Метод прямого вимірювання частоти (direct counting) передбачає
квантування зразкового інтервалу часу t зр імпульсами вимірюваної (невідомої)
частоти f x . Цей метод вимірювання реалізують шляхом підрахунку імпульсів
двох частот протягом заданого інтервалу часу: вимірюваної та зразкової,
значення якої відоме, тобто формують інтервал часу t зр за допомогою зразкової
частоти f зр . Тоді остаточне рівняння перетворення цифрового частотоміра
середніх значень має вигляд [18]:
Nx =

N зр f х
f зр

,

(30)

де N зр ‒ кількість імпульсів зразкової частоти, або коефіцієнт ділення
подільника частоти (обов’язковою умовою є виконання нерівності f зр > 2 f x ).
Оскільки цифрові частотоміри середніх значень є багатофункціональними,
то залежно від режиму їх роботи можна проводити вимірювання не тільки
частоти, а й відношення двох частот, інтервалів часу тощо. Проте одним із
найсуттєвіших недоліків методу прямого вимірювання частоти в області
низьких частот є висока похибка квантування [18]. Цей недолік усувають
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одним із відомих способів [18]:
1) збільшення тривалості інтервал часу t зр ;
2) застосування помножувачів частоти;
3) синхронізація фронту часових воріт з імпульсом, що задає початок
періоду Tx = 1 f x , а також вимірювання дробової частини відношення t зр Tx
(апаратурна реалізація цього способу порівняно складна);
4) перехід від вимірювання частоти сигналу до вимірювання його періоду.
З урахуванням швидкодії доцільно вибрати четвертий варіант підвищення
точності вимірювання частот на виходах автогенераторних пристроїв – перехід
від методу прямого до методу опосередкованого вимірювання. Опосередковане
вимірювання полягає у квантуванні вимірюваного періоду Tx імпульсами
зразкової частоти f зр (частоти кварцового генератора). Рівняння перетворення
цифрового частотоміра миттєвих значень має вигляд:
f зр
(31)
.
N зр =
fх
При опосередкованому вимірюванні (reciprocal counting) похибка
квантування значно менша, ніж при прямому вимірюванні частоти. Вона тим
менша, чим більший період Tx і чим більша частота f зр . Більш детально дане
питання буде розглянуто при аналізі квантування вимірювального сигналу
запропонованого засобу контролю кутових положень.
В більшості випадків потрібно враховувати нелінійність функції
перетворення сенсорів на основі автогенераторних пристроїв, тобто спочатку
обчислювати значення синусної та косинусної складових магнітної індукції за
відомою функцією перетворення, а вже потім використовувати, залежно від
типу системи чутливих елементів, формулу (26) чи (27).
Значення частоти на виході автогененераторних пристроїв залежить не
тільки від кутового положення магніту, а й від відстані, температури тощо.
Після обчислення значення магнітної індукції слід провести аналіз знаків
синусних та косинусних складових, для отримання складової α c формул (26) та
(27), і розрахувати значення кутового положення, а напрям обертання можна
визначити за знаком зміни синусних та косинусних сигналів магнітної індукції.
Використання функції арктангенса, доповненого складовою α c , надає
можливість лінеаризувати статичну характеристику засобу контролю кутових
положень.
Контроль кутових положень за запропонованим методом передбачає також
порівняння отриманого значення кута із деякою нормою. Якщо потрібно
контролювати кілька кутових положень (визначено кілька кутових міток), то
слід зберігати значення кута, відхилення від найближчої точки контролю та
порядковий номер цієї точки.
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Отже, в загальному розглянуто особливості запропонованого методу
контролю кутових положень. Але детальне дослідження методу і засобів
контролю кутових положень потребує, в першу чергу, розроблення сенсорів
кутових положень на основі автогенераторних пристроїв із магніточутливими
транзисторами.
Висновки
В роботі запропоновано метод контролю кутових положень на основі
автогенераторних пристроїв із магніточутливими транзисторами, який
відрізняється від існуючих безконтактним перетворенням кутового положення
в синусний та косинусний частотні сигнали за допомогою автогенераторних
пристроїв, у яких магніточутливі транзистори виконують роль і чутливих
перетворювачів, і активних елементів, що надало принципову можливість
підвищення вірогідності контролю кутових положень.
У результаті математичного моделювання отримано вирази, які описують
розподіл магнітного поля постійного магніту з діаметральним намагніченням та
залежність аксіальної складової магнітної індукції від кутового положення.
Дані вирази можуть бути використані для інженерного розрахунку магнітних
систем засобів контролю кутових положень.
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ГЛАВА 14.
КОМПЕНСАЦІЯ ПЕРЕХІДНИХ ЗАВАД У СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ПО
БАГАТОПАРНИХ ТЕЛЕФОННИХ КАБЕЛЯХ ТПП

DOI: 10.30888/978-617-7414-44-4.0-040

Вступ
За
кількістю
підключень
абонентів
до
послуг
фіксованого
широкосмугового доступу (ШД) технології цифрових абонентських ліній xDSL
(ЦАЛ або xDSL) по телефонних кабелях продовжують займати значну частку
ринку [1]. Це пов’язано, в першу чергу, з бажанням операторів зв'язку
максимально використовувати існуючу мережу телефонних абонентських ліній,
проводячи перехід до оптичних технологій на базі концепції FTTx
еволюційним шляхом, тобто при наявності відповідної мідної інфраструктури
модернізація мережі доступу полягає у поступовому зменшенні протяжності
мідної ділянки абонентської лінії і збільшенні швидкості доступу у
відповідності до поточних потреб користувачів, така «еволюційна драбина»
може виглядати так: FTTN +ADSL/ADSL2+ → FTTC + VDSL/VDSL2 →
FTTB/dp + G.fast → FTTH. Даний шлях розвитку мереж ШД підтверджується
даними статистики аналітичних агентств телекомунікаційного ринку [1…3]. За
даними Британського агентства «Point Topic», приріст числа абонентів ШД,
підключених за «чисто мідними» технологіями DSL (FTTЕ+хDSL, волокно
використовується до телефонної станції з повним збереженням телефонної
абонентської лінії), припинився в середині 2011 року, а з початку 2013 – число
абонентів почало скорочуватися, в той час як доступ за технологіями FTTx
(сюди включені будь-які гібридні варіанти «оптика+мідь») і FTTH показували
наростаючий темп приросту абонентів [2]. І вже у середені 2015 року сумарна
кількість абонентів підключених за оптичними технологіями (FTTx + FTTH)
зрівнялася з кількістю абонентів, підключених за технологіями DSL [3].
Збільшення швидкості передавання по мідних багатопарних телефонних
кабелях вирішується двома шляхами:
- по-перше, це розробка нових високошвидкісних систем передачі (СП) (в
цьому напрямку запропоновано новий стандарт – G.fast, що забезпечує доступ
на гігабітних швидкостях по одній мідній парі) [4, 5], який вже практично
реалізовано на мережах телекомунікаційних операторів кількох Західноєвропейських країн, наприклад, у Великобританії, Німеччині та Франції [6];
- по-друге, зменшення впливу перехідних завад при паралельній роботі СП
xDSL в багатопарному кабелі (для цього запропоновано використовувати
систему компенсації перехідних завад «векторинг») [7].
У даній главі надаються результати дослідження застосування системи
компенсації перехідних завад «векторинг» в СП за технологіями VDSL2 та
G.fast при роботі по вітчизняних багатопарних телефонних кабелях.
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14.1. Завади при паралельній роботі систем передачі по багатопарних
телефонних кабелях
Швидкість передавання є базовою характеристикою будь-якої системи
передачі, основною причиною обмеження якої є перехідні завади, що
виникають при паралельній роботі СП у багатопарному кабелі. Тому для того
щоб оцінити досяжну системами швидкість передавання, необхідно визначити
потужність перехідних завад. Перехідні завади відносяться до адитивних завад,
а тому зі збільшенням кількості ввімкнених у багатопарному кабелі СП,
потужність результуючої завади, що впливає на досліджувану СП, збільшується
та визначається як сума потужностей перехідних завад від кожної з систем, що
впливає.
З урахуванням того, що СП за Рекомендаціями ITU-T G.992, G.993 та
G.9700 використовують для передавання інформації множину ортогональних
гармонічних сигналів (ОГС), то розрахунок завад необхідно виконувати на
кожній несучій частоті (для кожного з підканалів), відповідно зручно оперувати
не потужністю (або рівнем потужності, у дБм), а спектральною густиною
потужності (СГП), у дБм/Гц.
На рис. 1 проілюстровано види завад, які необхідно враховувати при
розрахунку відношення сигнал/завада на вході приймача СП ОГС при роботі по
багатопарних кабелях.
Gs_ax(l)

DSLx
x

Gn0_ax,y(l)

Gnl_bx,y(l)
Gsl by(l)

Gs_ay(l)

Gn int(l)

y

Gs_bx(l)
DSLy
Gs_by(l)

Gna(l)

Рис. 1. Модель завад СП ОГС при роботі по багатопарному кабелю
Потужність сигналу на виході передавача СП задається у вигляді маски
спектральної густини потужності. Gs_ax(l), Gs_ay(l), Gs_bx(l), Gs_by(l) – СГП
сигналу на виході передавача x-ї СП та y-ї СП відповідно, символи a та b
позначають ближній та віддалений кінець лінії (спектри сигналів асиметричних
СП xDSL для передавачів ATU-C та ATU-R відрізняються). СГП сигналу Gs(l)
визначається з Рекомендацій МСЕ-Т відповідно до того, яка саме СП
застосовується для побудови цифрової абонентської лінії (ЦАЛ). Аргумент l
означає, що СГП є функцією від номеру несучої частоти (підканалу).
Gsl_by(f) – це СГП сигналу на вході приймача y-ї СП, що досліджується, на
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ближньому кінці лінії. Gsl_by(f) визначається різницею СГП сигналу на виході
передавача СП на віддаленому кінці лінії та залежністю загасання абонентської
лінії (АЛ) від частоти:
(1)
Gsl
=
_ by (l ) Gs _ by (l ) − Aал y (l ) .
Загасання АЛ Aал y(l) визначається типом кабелю та його довжиною:
Aал y=
(l ) α(l ) ⋅ lал ,

-

(2)

де α(l) – залежність коефіцієнта загасання кабелю від номеру несучої
частоти, lал – довжина АЛ.
При роботі по багатопарних кабелях повинні враховуватися:
перехідна завада на ближньому кінці (ПЗ БК): Gn0_ax,y(l) – СГП перехідної
завади на ближньому кінці від x-ї СП на y-у СП;
перехідна завада на дальньому кінці (ПЗ ДК). Gnl_bx,y(l) – СГП перехідної
завади на дальньому кінці від x-ї СП на y-у СП;
інтерференційна завада: Gn int(l) – СГП інтерференційної завади;
різноманітні види адитивних завад: атмосферні завади, завади від радіостанцій
та промислові завади, які створюють лінії електропередачі, електрифіковані
залізниці та промислові і побутові електроприлади тощо, які мають різну
природу (а отже, різні спектри), що унеможливлює врахування окремо внесок
кожної з них. У подальшому для визначеності враховується адитивна завада з
рівномірною спектральною густиною потужності (АЗРСГП), більш відома як
AWGN (Additive white Gaussian noise). АЗРСГП включає у себе в першу чергу
тепловий шум, який має рівномірну СГП у діапазоні частот до 6 ГГц.
Спектральна густина потужності АЗРСГП Gnа(l)=const у розрахунках
приймається рівномірною у всьому робочому діапазоні каналу зв’язку і може
змінюватися у межах мінус 140 … мінус 100 дБм/Гц.
Gn0_ax,y(l) та Gnl_bx,y(l, lал) розраховуються аналогічно (1), в якій
залежність власного загасання АЛ від частоти замінено на залежність
перехідного загасання АЛ на БК (NEXT, Near End Cross Talk) A0(l) або ДК
(FEXT, Far End Cross Talk) Al(l) від частоти (номеру підканалу):
(3)
Gn0=
_ ax , y (l ) Gs _ ax (l ) − A0 x , y (l ) ;
Gnl _ b=
x , y (l , lал ) Gs _ bx (l ) − Al x , y (l , lал ) .

(4)

Перехідне загасання на ДК, на відміну від ПЗ БК, має, крім частотної
залежності, залежність від довжини лінії, тому формула (4) набуває вигляду:
l
Gnl _ bx , y (l ,=
lал ) Gs _ bx (l ) − Aздк x , y (l ) + 10lg( ал ) − α(l ) ⋅ lал ,
(5)
lбуд
де Aздк x,y(l) – залежність від номеру несучої частоти захищеності на ДК
(ELFEXT, Equal-Level Far End Crosstalk) між x-ю та y-ю ЦАЛ.
За формулами (3) та (5) визначаються СГП ПЗ БК та ПЗ ДК від кожної з
ЦАЛ, що впливають. СГП сумарної ПЗ (окремо для БК та ДК) від усіх ЦАЛ, що
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впливають, визначається наступним чином:

Gn0Σ (l ) = 10lg( ∑ 10

0,1⋅Gn 0 _ ax , y ( l )

).

(6)

x, x≠ y

GnlΣ (l ) = 10lg( ∑ 10

0,1⋅Gnl _ bx , y ( l ,lал )

).

(7)

x, x≠ y

Інтерференційна завада розраховується як відсоткове співвідношення
ефективних значень інтерференційної завади і сигналу h(l), тому рівень СГП
інтерференційної завади на вході приймача визначається за наступною
формулою:
Gn int
=
(l ) 20 lg h(l ) − 40 + Gsl л y (l ) ,
(8)
де h(l), %, – розраховане згідно з методом, розглянутим у розділі 3,
співвідношення ефективних значень напруги інтерференційних завад і напруги
сигналу на вході приймача на l-ій несучій частоті; 40 – коефіцієнт, що враховує
перерахунок відсоткового співвідношення h(l) у децибели.
Враховуючи разом ПЗ БК та ДК, а також інтерференційні завади і AWGN,
сумарні завади визначаються за формулою:
GnΣ (l=
) 10lg( ∑ 10

0,1⋅Gn 0 _ ax , y ( l )

x, x≠ y

+

∑ 10

x, x≠ y

0,1⋅Gnl _ bx , y ( l ,lал )

+

(9)

+100,1⋅Gn int(l ) + 100,1⋅Gna (l )

14.2. Алгоритм функціонування та узагальнена аналітична модель
системи «векторинг»
Як зазначено вище, основним фактором, який обмежує швидкість
передавання при паралельній роботі СП по багатопарних телефонних кабелях, є
перехідні завади (ПЗ). А з урахуванням того, що у СП ОГС, які працюють по
багатопарних телефонних кабелях, використовується частотний (СП за
технологіями ADSL та VDSL) або часовий (СП за технологією G.fast) метод
розділення передавання сигналів у зустрічних напрямках, на перший план
виходять перехідні завади на дальньому кінці.
Дослідження характеристик СП VDSL2, яке проводилося у [8], показало
суттєве обмеження перехідними завадами на ДК досяжної швидкості
передавання і довжини АЛ, а тому ефективне застосування надшвидкісних СП
для організації широкосмугового доступу телефонною мережею неможливе без
застосування методів компенсації перехідних завад. МСЕ-Т була розроблена
Рекомендація G.993.5, яка регламентує характеристики системи компенсації
перехідних завад [7], яка отримала назву векторинг (vectoring). У Рек. G.993.5
надано наступне визначення цього терміну: «векторинг» – узгоджене
передавання та/або приймання сигналів множини прийомопередавачів DSL із
застосуванням методів зменшення негативних наслідків ПЗ для підвищення
продуктивності.
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Нижче викладається метод оцінки потужності перехідних завад у СП з
векторингом та оцінка ефективності застосування системи «векторинг» для СП
ОГС, що працюють по вітчизняних багатопарних кабелях типу ТП.
Структурна схема СП з векторингом наведена на рис. 2.

Рис. 2. Структурна схема системи передачі з векторингом
Алгоритм роботи системи компенсації перехідних завад «векторинг»
включає: вимірювання ПЗ між паралельно працюючими у багатопарному кабелі
СП та їх компенсація шляхом внесення відповідних поправок у сигнали, що
передаються (попереднє кодування, передкодування, pre-coding). Основним
блоком системи «векторинг» є блок розрахунку сигналів передкомпенсації
(VCE – Vectoring Control Entity).
У режимі настроювання кожний з передавачів почергово передає
випробувальний сигнал відомої амплітуди та форми. Приймачі всіх СП
приймають як свій сигнал, так і перехідні сигнали від паралельно працюючих
СП. Результатом є формування матриці передатних функцій Hl,m, в якій
елементи рядків є перехідними передатними функціями (ППФ) між
відповідними СП, а елементи головної діагоналі є власними передатними
функціями (ВПФ) лінії зв’язку:
H l ,m

 H1,1
H
2,1
=
 ..

 H n,1

H1,2
H 2,2
..
H n,2

.. H1,n 
.. H 2,n 
,
..
.. 

.. H n,n 

(10)

де l, m = 1, 2…n; n – число СП; l – номер СП підданої впливу; m – номер
СП, що впливає; Hl,m – передатна функція між лініями l та m.
Якщо активується нова СП, тоді знову вмикається режим настроювання та
розраховується нова матриця Hl,m. При деактивації СП достатньо з матриці
видалити відповідні рядок та стовпчик.
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Перехідна завада NFextl на вході приймача СП-l при відомих на передачі
СП-m сигналах Sm визначається:
NFext
=

n

n

= ∑S
∑ NFext

l
l ,m
=
m 1=
m 1
m ≠l
m ≠l

m

(11)

⋅ H l ,m ,

де Sm – спектр сигналу на передачі СП, що впливає.
В робочому режимі VCE на кожному такті за матрицею (10) та відомими
на передачі сигналами Sm з урахуванням (11) розраховує сигнали компенсації Cl
для всіх n СП:
n

∑S
Cl =

m =1
m ≠l

m

⋅ H l ,m

(12)

,

Hl

де Hl – власна передатна функція лінії l.
Сигнали компенсації Cl у передавачі додаються (з протилежним відносно
завади знаком) до інформаційних сигналів Sl та результуючі сигнали
передаються каналом зв’язку. Таким чином, попередньо спотворений сигнал
придушить перехідні завади від інформаційних сигналів інших СП. Але
сигнали компенсації також є джерелом ПЗ, які не будуть скомпенсовані, тому
повністю подавити ПЗ неможливо принципово.
Визначимо нескомпенсовану перехідну заваду, що породжена попередньо
спотвореними системою «векторинг» сигналами.
Передавач кожної з n СП з урахуванням сигналів компенсації (12),
розрахованих системою «векторинг» VCE, формує сигнал Svl. Для СП-l:
n

∑S
S v l = Sl − Cl = Sl −

m =1
m ≠l

m

⋅ H l ,m

Hl

(13)

.

На вхід приймача СП-l надходить сигнал (13), помножений на ВПФ Hl лінії
l та ПЗ від інших (n-1) СП, які визначаються також за (13) помноженої на
відповідні ППФ Hl,m:
n

n

S v  l = S v l ⋅ H l + ∑ S v m ⋅ H l ,m = ( Sl − Cl ) ⋅ H l + ∑ ( S m − Cm ) ⋅ H l ,m =

=
m 1=
m 1
m ≠l
m ≠l

n

∑S

n

∑S

m ⋅ H l ,m

=
m 1=
k 1
n
m ≠l
k ≠m
l
l
m
m =1
l
m ≠l

= (S −

H

) ⋅ H + ∑ (S −
n

n

= Sl ⋅ H l − ∑ ∑

= 1=
m
k 1
m ≠l k ≠ m

Sk ⋅ H m,k
Hm

k

⋅ H m,k

Hm

) ⋅ H l ,m =

(14)

⋅ H l ,m .

Друга складова формули (14) визначає нескомпенсовану перехідну заваду,
що породжена попередньо спотвореними системою «векторинг» сигналами:
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NFext v l
=

де=
NFext v l ,m

n

∑

k =1
k ≠m

Sk ⋅ H m,k
Hm

n

n

∑∑

Sk ⋅ H m,k

= 1=
m
k 1
m ≠l k ≠ m

Hm

⋅ H l ,m , ,

(15)

⋅ H l ,m – ПЗ на вході приймача СП-l при відомому на

передачі СП-m сигналу компенсації Cm.
Скориставшися формулами (11) та (15), можна оцінити ефективність
застосування системи «векторинг» для придушення перехідних завад. Для
оцінки ефективності застосування системи «векторинг» також введемо поняття
коефіцієнта придушення:
n

KFextl =

NFextl
=
NFext v l

∑S

m =1
m ≠l
n

m

⋅ H l ,m

Sk ⋅ H m,k
⋅ H l ,m
∑
∑
Hm
= 1=
m
k 1
n

,

(16)

m ≠l k ≠ m

14.3. Аналітичні моделі системи «векторинг»
14.3.1. Моделі системи «векторинг» для малопучкових багатопарних
телефонних кабелів типу ТПП
У загальному вигляді формули визначення нескомпенсованої системою
«векторинг»перехідної завади (7.6) та коефіцієнта придушення (7.7) достатньо
громіздкі, але в певних випадках їх можна спростити.
Багатопарні телефонні кабелі пучкової скрутки умовно можна розділити на
малопучкові та багатопучкові. Малопучковими будемо вважати кабелі з
кількістю елементарних пучків не більше трьох, всі інші будемо вважати
багатопучковими.
Розглянемо спрощені моделі системи «векторинг» для багатопарних
телефонних кабелів пучкової скрутки типу ТПП з кількістю пар до 30.
Найпростішим є випадок застосування системи «векторинг» у кабелі
ТПП 10х2 пучкової скрутки з одним 10-парним пучком, за умови, що СП ОГС
мають однакову потужність передавачів S = Sl та АЛ у багатопарному кабелі
мають однакові власні H = Hl і перехідні HFext = Hl,m передатні функції. У
цьому випадку (11), (15) та (16) відповідно набувають виду:
NFextl = (n − 1) ⋅ S ⋅ HFext ,

(n − 1) 2 ⋅ S ⋅ HFext 2
H
,
H
KFextl =
(n − 1) ⋅ HFext ,

NFext v l =

(17)
(18)

(19)
де n – загальна кількість СП ОГС; S – потужність сигналу на виході
передавачів кожної з n СП; H – ВПФ ліній багатопарного кабелю; HFext – ППФ
між лініями багатопарного кабелю.
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При роботі по 20-парному та 30-парному кабелях ТПП пучкової скрутки,
тобто у випадку з двома та трьома пучками, системи передачі необхідно
розподіляти між всіма пучками: у 0-му пучку – x СП, у 1-му пучку – y СП та у
2-му пучку – z СП, в результаті для ТПП 20х2 – n = x + y, а для ТПП 30 х 2 – n =
x + y + z.
Отже, модель ускладнюється і з урахуванням розподілу СП за пучками
багатопарного кабелю та за умови, коли СП ОГС мають однакову потужність
передавачів S = Sl та АЛ у багатопарному кабелі мають однакові ВПФ H = Hl та
ППФ між парами всередині пучка HFextВ = Hl,m і між парами суміжних пучків
HFextС = Hl,m, формули (11) та (15) набувають виду:
(20)
NFext=
S ( x − 1) ⋅ HFext В + ( y + z ) ⋅ HFext С  ,
l
S
⋅ [( x − 1) 2 ⋅ ( HFext В ) 2 + ( x ⋅ y + x ⋅ z + 2 ⋅ y ⋅ z ) ⋅ ( HFext С ) 2 +
H
+ (y 2 + z 2 + x ⋅ y + x ⋅ z − 2 ⋅ y − 2 ⋅ z ) ⋅ HFext В ⋅ HFext С ] ,

NFext v l =

(21)

де HFextВ – потужність перехідної завади між парами всередині пучка;
HFextС – потужність перехідної завади між парами суміжних пучків; для
ТПП 20х2 – z = 0.
Параметри СП та кабелю надаються у логарифмічних величинах (у дБ,
дБм/Гц і т.п.), тому необхідно у вищезазначених формулах замість потужності
сигналу використовувати спектральну густину потужності (СГП) сигналу,
замість власної передатної функції – власне загасання лінії, замість перехідної
передатної функції – перехідне загасання на дальньому кінці. Також врахуємо
те, що перехідне загасання на дальньому кінці можна виразити через
захищеність від перехідної завади на дальньому кінці (ПЗ ДК) та загасання лінії
[9]:
Al (i ) = Aз ДК (i ) +δAз ДК (i ) + AАЛ (i ),
(22)
де Al(i) – перехідне загасання на дальньому кінці; Aз ДК(i) – захищеність від
ПЗ ДК між парами всередині пучка; δAз ДК(i) – збільшення захищеності від ПЗ
ДК між парами різних пучків; AАЛ(i) – власне загасання лінії; i – номер несучої
СП ОГС (наприклад, 6…2782 для VDSL2 план B8-4 та 43…2047 для G.fast
профіль 106а).
З урахуванням цього, для кабелю ТПП 10х2 формули (17)…(19) відповідно
набувають виду:
Gnl=
Gs (i ) − Al (i ) + 10 lg(n − 1) =
Σ (i )
= Gs (i ) − Aз ДК (i ) − AАЛ (i ) + 10 lg(n − 1)

,

(23)

Gnl v Σ (=
i ) Gs (i ) − 2 ⋅ Al (i ) + AАЛ (i ) + 20 lg(n − 1) =
= Gs (i ) − 2 ⋅ Aз ДК (i ) − AАЛ (i ) + 20 lg(n − 1)

∆GnlΣ (i ) =
GnlΣ (i ) − Gnl v Σ (i ) = Aз ДК (i ) − 10 lg(n − 1) ,

,

(24)
(25)

де GnlΣ(i) – рівень СГП сумарної перехідної завади на дальньому кінці без
застосування системи «векторинг»; Gs(i) – рівень СГП сигналу на виході
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передавача; GnlvΣ(i) – рівень СГП сумарної перехідної завади на дальньому
кінці із застосуванням системи «векторинг»; ∆GnlΣ(i) – придушення (різниця
рівнів СГП) сумарної ПЗ ДК за рахунок застосування системи «векторинг».
А для кабелів ТПП 20х2 та ТПП 30х2 формули (20), (21) та (16) відповідно
набувають виду:
−0,1⋅δA
(i )
(26)
GnlΣ (i ) = Gs (i ) − Aз ДК (i ) − AАЛ (i ) + 10 lg[( x − 1) + ( y + z ) ⋅10
],
з ДК

Gnl v Σ (=
i ) Gs (i ) − 2 ⋅ Aз ДК (i ) − AАЛ (i ) + 10 lg[( x − 1) 2 +
( x ⋅ y + x ⋅ z + 2 ⋅ y ⋅ z ) ⋅10

−0,2⋅δAз ДК ( i )

+ (y 2 + z 2 + (x − 2) ⋅ ( y + z )) ⋅10

−0,1⋅δAз ДК ( i )

],

(27)

∆GnlΣ (i ) =GnlΣ (i ) − Gnl v Σ (i ) =
= Aз ДК (i ) − 10 lg[

( x − 1) 2 + ( x ⋅ y + x ⋅ z + 2 ⋅ y ⋅ z ) ⋅10
( x − 1) +

(+(y 2 + z 2 + (x − 2) ⋅ ( y + z )) ⋅10
−0,1⋅δAз ДК ( i )
+( y + z ) ⋅10

−0,1⋅δAз ДК ( i )

−0,2⋅δAз ДК ( i )

+

(28)

].

Формули
(26)…(28)
спрощуються
до
(23)…(25)
за
умови
y = z = 0.
З формул (26)…(28) можна дійти висновку, що ефективність застосування
системи «векторинг» визначається лише захищеністю від ПЗ ДК та
розташуванням СП у багатопарному кабелі незалежно від характеристик самої
СП.
Для оцінки ефективності застосування системи «векторинг» доцільно
також визначити, як змінюється значення захищеності від перехідної завади на
дальньому кінці за рахунок застосування системи «векторинг».
Захищеність визначається як різниця між рівнями сигналу та завади на
вході приймача, тому захищеність від сумарної ПЗ ДК можна визначити з (26)
та (27):
(i )
−0,1⋅δA
Aз ДК Σ(i ) =
(Gs (i ) − AАЛ (i )) − GnlΣ (i ) = Aз ДК (i ) − 10 lg[( x − 1) + ( y + z ) ⋅10
] , (29)
з ДК

Aз ДК Σ v (i ) =
(Gs (i ) − AАЛ (i )) − Gnl v Σ (i ) =⋅
2 Aз ДК (i ) − 10 lg[( x − 1) 2 +
( x ⋅ y + x ⋅ z + 2 ⋅ y ⋅ z ) ⋅10

−0,2⋅δAз ДК ( i )

+ (y 2 + z 2 + (x − 2) ⋅ ( y + z )) ⋅10

−0,1⋅δAз ДК ( i )

].

(30)

14.3.2. Моделі системи «векторинг» для багатопучкових багатопарних
телефонних кабелів типу ТПП
Розглянемо спрощені моделі системи «векторинг» для багатопарних
телефонних кабелів пучкової скрутки типу ТПП з кількістю пар 50 та 100.
У 50-ти парному кабелі ТПП 50х2 пари розділені на п’ять пучків по 10 пар,
тому для кожної пари крім перехідних завад між парами всередині пучка (які
виражаються через HFextВ) та між парами суміжних пучків (HFextС), треба
враховувати перехідні завади між парами, що знаходяться через один пучок від
пучка, в якому знаходиться пара піддана впливу перехідних завад (HFextЧ1).
Загальна кількість робочих СП n, що розташовані у 50-ти десятипарному кабелі
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певним чином розподілені між п’ятьма пучками: n = x + y + y’ + z + z’. У
загальному випадку кожна СП піддана впливу від (x – 1) СП всередині пучка,
y+ y’ СП з двох суміжних пучків та z+ z’ СП з двох пучків, що знаходяться
через один пучок. Отже, для 50-ти парного кабелю формули (11) та (15)
набувають наступного вигляду:
Згідно з вищезазначеним, формула (11) розрахунку потужності перехідної
завади без використання «векторингу» NFextl на вході приймача СП-l набуває
виду:
NFextl =
S [( x − 1) ⋅ HFext В + ( y + y ') ⋅ HFext С + ( z + z ') ⋅ HFext Ч1 ] . (31)
Формула (15) розрахунку потужності нескомпенсованої перехідної завади
NFextvl, що породжена попередньо спотвореними сигналами, набуває виду:
S
[( x − 1) 2 ⋅ ( HFext В ) 2 + ( xy + yz + xy '+ y ' z ') ⋅ ( HFext С ) 2 +
NFext vl =
H
+( xz + y ' z + xz '+ yz ') ⋅ ( HFext Ч1 ) 2 +
+(( x − 1) ⋅ ( y + y ') + y ⋅ ( y − 1) + y '⋅ ( y '− 1)) ⋅ HFext В ⋅ HFext С +

(32)

+(( x − 1) ⋅ ( z + z ') + z ⋅ ( z − 1) + z '⋅ ( z '− 1)) ⋅ HFext В ⋅ HFext Ч1 +
+( y ⋅ ( y '+ z ') + y '⋅ ( y + z ) + z ⋅ ( y + z ') + z '⋅ ( y '+ z )) ⋅ HFext С ⋅ HFext Ч1 ].

Порівнюючи формули (21) та (32), можна дійти висновку, що зі
збільшенням кількості пучків у багатопарному кабелю визначення перехідної
завади при використанні «векторинга» значно ускладнюється, тому для
додаткового спрощення виразів розрахунку перехідної завади будемо далі
розглядати окремий випадок розташування СП у кабелі, коли кількість СП
однакова у кожному з пучків, при цьому x = n/nп, де nп – кількість пучків у
кабелі, відповідно x = y = y’ = z = z’. Тоді формули (31) та (32) набувають
відповідно вигляду:
(33)
NFextl = S [( x − 1) ⋅ HFext В + 2 x ⋅ HFext С + 2 x ⋅ HFext Ч1 ] ,
S
NFext vl =
[( x − 1) 2 ⋅ ( HFext В ) 2 + 4 x 2 ⋅ ( HFext С ) 2 +
H
+4 x 2 ⋅ ( HFext Ч1 ) 2 + 4 x ⋅ ( x − 1) ⋅ HFext В ⋅ HFext С +

(34)

+4 x ⋅ ( x − 1) ⋅ HFext В ⋅ HFext Ч1 + 8 x 2 ⋅ HFext С ⋅ HFext Ч1 ] .

Формулу (34) можна спростити та представити через (33) у наступному
вигляді:
NFext

v

l

S [( x − 1) ⋅ HFext В + 2 x ⋅ HFext С + 2 x ⋅ HFext Ч1 ]2
=
H
( NFextl ) 2
=
.
S⋅H

(35)

Вираз (35) також є справедливим і для кабелів ТПП 10х2, 20х2 та 30х2, що
пояснюється повною симетрією перехідних завад між СП всіх пучків в кабелях
з кількістю пучків 1, 2, 3 та 5 за виконання умови однакової кількості СП у
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кожному з пучків, тобто NFextl всіх пар однакова. При цьому формули (33) та
(35) відповідно можна записати у загальному вигляді:
(36)
NFext=
S [( x − 1) ⋅ HFext В + x ⋅ ∑ HFextk ] ,
l
k

NFext vl =

( NFextl ) 2
,
S⋅H

(37)

де ∑ – виражає суму перехідних завад від пар усіх інших пучків; HFextk, –
ППФ між парами k-ого пучка та досліджуваною парою.
Отже, користуючись формулою (36), можна розрахувати сумарну
перехідну заваду на дальньому кінці (ПЗ ДК) без застосування системи
компенсації перехідних завад для СП, що працюють будь-яким багатопарним
кабелем ТПП пучкового скручення, а за формулою (37) можна розрахувати
сумарну нескомпенсовану ПЗ ДК при застосуванні системи «векторинг» для
СП, що працюють багатопарними кабелями ТПП пучкового скручення, якщо
пучки у кабелі розташовані одним повивом.
Для кабелю ТПП 100х2, який складається з трьох пучків внутрішнього
повиву та сімох пучків зовнішнього повиву, тобто пучки у кабелі розташовані у
два повиви, формула (37) не відповідає дійсності. У цьому випадку формула
(36) для пари, що знаходиться у будь-якому з трьох пучків внутрішнього
повиву, та пари, що знаходиться у будь-якому з сімох пучків зовнішнього
повиву, набуває відповідно вигляду:
(38)
NFextвнут l = S [( x − 1) ⋅ HFext В + 2 x ⋅ HFext С + 7 x ⋅ HFext СПв ] ,
NFextзовн l = S [( x − 1) ⋅ HFext В + 2 x ⋅ HFext С + 2 x ⋅ HFext Ч1 +
СПв

+2 x ⋅ HFext

Ч2

+ 3 x ⋅ HFext

СПв

]

,

(39)

– ППФ між парами пучків суміжних повивів; HFextЧ2 – ППФ
де HFext
між парами, що знаходяться через два пучка одного повиву.
Тепер формули (38) та (39) дозволяють визначити вирази для розрахунку
потужності нескомпенсованої перехідної завади NFextvl, але ці вирази будуть
різні для пар, що знаходяться у пучках внутрішнього та зовнішнього повивів.
Визначимо вираз NFextvl для найгіршого варіанта, за якого потужність сумарної
завади буде максимальна – для пар внутрішнього повиву. Для цього варіанту
враховується (x–1) складових з формули (38) всередині пучка, 2x складових з
формули (38) з двох суміжних пучків та 7x складових з формули (39) з сімох
пучків суміжних повивів, в результаті отримуємо:
S
[( x − 1) 2 ⋅ ( HFext В ) 2 + 4 x 2 ⋅ ( HFext С ) 2 +
NFext v внут l =
H
+21x 2 ⋅ ( HFext СПв ) 2 + 4 x ⋅ ( x − 1) ⋅ HFext В ⋅ HFext С +

(40)

+14 x ⋅ ( x − 1) ⋅ HFext В ⋅ HFext СПв + 28 x 2 ⋅ HFext С ⋅ HFext СПв +
+14 x 2 ⋅ HFext Ч1 ⋅ HFext СПв + 14 x 2 ⋅ HFext Ч2 ⋅ HFext СПв ].
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Також, як і для малопучкових кабелів, перетворимо отримані формули у
вигляд, зручний для роботи з логарифмічними величинами, з огляду на те, що
параметри СП та кабелю надаються у логарифмічних величинах (у дБ, дБм/Гц і
т.п.), при цьому у формулі (22) збільшення захищеності від ПЗ ДК між парами
різних пучків δAз ДК(i) приймає різні значення: для суміжних пучків – δAСз ДК(i),
пучків через один – δAЧ1з ДК(i), через два – δAЧ2з ДК(i), для пучків суміжних
повивів – δAСПвз ДК(i).
В результаті формули (33), (35), (38) та (40) відповідно набувають вигляду:
Gnl 50Σ (i ) =
Gs (i ) − Aз ДК (i ) − AАЛ (i ) +
+10 lg[( x − 1) + 2 x ⋅10

−0,1⋅δAС з ДК ( i )

+ 2 x ⋅10

−0,1⋅δAЧ1з ДК ( i )

(41)

],

Gnl v 50Σ (=
i ) Gs (i ) − 2 ⋅ Aз ДК (i ) − AАЛ (i ) +
+20 lg[( x − 1) + 2 x ⋅10

−0,1⋅δAС з ДК ( i )

+ 2 x ⋅10

−0,1⋅δAЧ1з ДК ( i )

Gnl100Σ (i ) =
Gs (i ) − Aз ДК (i ) − AАЛ (i ) +
+10 lg[( x − 1) + 2 x ⋅10

−0,1⋅δAС з ДК ( i )

+ 7 x ⋅ 10

−0,1⋅δAСПв з ДК ( i )

(42)

],

(43)

],

Gnl v 100Σ (=
i ) Gs (i ) − 2 ⋅ Aз ДК (i ) − AАЛ (i ) +
+10 lg[( x − 1) 2 + 4 x 2 ⋅10
+4 x ⋅ ( x − 1) ⋅10
+28 x 2 ⋅10

С

−0,1⋅( δA

−0,2⋅δAС з ДК ( i )

−0,1⋅δAС з ДК ( i )
СПв

з ДК ( i ) +δA

+ 14 x ⋅ ( x − 1) ⋅10

з ДК ( i ))

+14 x 2 ⋅10

+ 21x 2 ⋅10

+ 14 x 2 ⋅10

−0,1⋅( δA

Ч2

−0,2⋅δAСПв з ДК ( i )

−0,1⋅δAСПв з ДК ( i )

+

−0,1⋅( δAЧ1з ДК ( i ) +δAСПв з ДК ( i ))

СПв

з ДК ( i ) +δA

з ДК ( i ))

(44)
+

].

Як встановлено для малопучкових кабелів, придушення ПЗ ДК ∆Gnl(i)
визначається захищеністю від ПЗ ДК і розташуванням СП у багатопарному
кабелі та не залежить від характеристик самої СП. Для багатопучкових кабелів
ТПП 50х2 та ТПП 100х2 ∆Gnl(i) визначається наступним чином:
∆Gnl 50Σ (i ) =Gnl 50Σ (i ) − Gnl v 50Σ (i ) =
= Aз ДК (i ) − 10 lg[( x − 1) + 2 x ⋅10

−0,1⋅δAС з ДК ( i )

+ 2 x ⋅10

−0,1⋅δAЧ1з ДК ( i )

(45)

],

∆Gnl100Σ (i ) =Gnl100Σ (i ) − Gnl v 100Σ (i ) =
= Aз ДК (i ) − 10 lg[[( x − 1) 2 + 4 x 2 ⋅10
+4 x ⋅ ( x − 1) ⋅10
+28 x 2 ⋅10
+14 x 2 ⋅10

−0,1⋅( δA

Ч2

С

−0,1⋅( δA

СПв

з ДК ( i ) +δA

СПв

з ДК ( i ) +δA

−0,1⋅δAС з ДК ( i )

з ДК ( i ))

−0,2⋅δAС з ДК ( i )

+ 21x 2 ⋅10

+ 14 x ⋅ ( x − 1) ⋅10

з ДК ( i ))

+ 14 x 2 ⋅10

] / [( x − 1) + 2 x ⋅10

−0,2⋅δAСПв з ДК ( i )

−0,1⋅δAСПв з ДК ( i )

С

−0,1⋅δA

з ДК ( i )

(46)

+

−0,1⋅( δAЧ1з ДК ( i ) +δAСПв з ДК ( i ))

+ 7 x ⋅10

+

−0,1⋅δAСПв з ДК ( i )

]].

Для визначення захищенності для кабелів ТПП 50х2 і ТПП 100х2 у
формули (29) та (30) необхідно відповідно замість GnlΣ(i) та GnlvΣ(i) підставляти
Gnl50Σ(i) та Gnl50vΣ (i) або Gnl100Σ(i) та Gnl100vΣ (i).
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14.4. Ефективність придушення перехідних завад у багатопарних
телефонних кабелях
Оцінку ефективності придушення перехідних завад будемо проводити для
смуги частот до 106 МГц, яку використовують найперспективніші на даний час
види СП xDSL (СП за технологією G.fast [4, 5]) для передавання інформації
телефонними кабелями.
Для кабелю марки ТПП 50х2х0,4 довжиною 143 м були проведені
вимірювання параметрів у діапазоні частот від 1 до 100 МГц [10]. При цьому
перехідні загасання на ДК були виміряні для пар усередині пучка, пар у
суміжних пучках та через один пучок.
На рис. 3 показано порівняння частотних залежностей рівня СГП сумарної
перехідної завади на дальньому кінці, розраховані за (23), (24), (43) та (44) при
100 % завантаженні багатопарних кабелів ТПП 10х2х0,4 та ТПП 100х2х0,4
системами передачі за технологією G.fast відповідно при довжині абонентської
лінії 100 метрів. Результати для кабелів з кількістю пар 20, 30 та 50 не надані,
бо вони, знаходячись (за значеннями) між наданими результатами, є
надлишковими з точки зору якісного сприйняття інформації. Відповідні
частотні залежності захищеності сигналу від сумарної ПЗ ДК, розраховані за
(29), (30), показано на рис. 4.
ТПП 10х2х0,4, без векторинга

ТПП 100х2х0,4, без векторинга

G(f), дБм/Гц
–100

ТПП 10х2х0,4,
з векторингом

ТПП 100х2х0,4, з векторингом
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Рис. 3. Частотна залежність рівня СГП сумарної ПЗ ДК при 100 %
завантаження кабелів ТПП системами G.fast (довжина лінії 100 м)
Захищеність, у кінцевому підсумку, визначатиме швидкість передавання,
досяжну системою передачі, тому важливим є не тільки розрахунок
захищеності від ПЗ ДК, а й визначення співвідношення між адитивними та
перехідними завадами, яке визначатиме результуючу захищеність від сумарної
завади. Тому на рисунку 3 додатково вказано рівень адитивних завад
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«–140 AWGN» (рівень СГП яких є рівномірним та дорівнює мінус 140 дБм/Гц),
який відповідає відсутності зовнішніх адитивних завад та визначається
максимальною потужністю теплових шумів, а на рис. 4 показані криві
захищеності сигналу від цих адитивних завад. Відповідно за наявності джерел
додаткових завад рівень адитивної завади буде збільшуватися, а захищеність
буде зменшуватися.
Aз ДК (f), дБ
120

ТПП 10х2х0,4, з векторингом

100
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Рис. 4. Частотна залежність захищеності від сумарної ПЗ ДК при
100 % завантаження кабелів ТПП системами G.fast (lл = 100 м)

Аналізуючи показані на рис. 3 та 4 результати, можна дійти висновку, що
застосування векторингу дозволяє суттєво збільшити захищеність сигналу від
перехідних завад на дальньому кінці, це збільшення визначається величиною
придушення перехідних завад, яке більш детально розглянемо нижче.
Для варіанта без застосування системи «векторинг» перехідні завади
значно перевищують адитивні, тому саме вони будуть визначати сумарну
захищеність та досяжну системами ОГС швидкість передавання.
Застосування системи «векторинг» дозволяє придушити перехідні завади,
відповідно потужність цих завад стає меншою або сумірною з потужністю
адитивних завад.
На рис. 5 а) показані частотні залежності придушення перехідних завад за
рахунок застосування векторингу у відповідності з (25), (28), (45) та (46) при
довжині 100 і 250 м, а на рис. 5 б) – залежності від довжини на частотах 1, 10 і
100 МГц при 100-відсотковому завантаженні кабелю системами передачі.
За результатами, наданими на рис. 5, бачимо, що система «векторинг»
дозволяє забезпечити придушення перехідних завад при максимальному
(100 %) завантаженні кабелів типу ТПП системами передачі у межах від
2,3…8,9 дБ до 65,7…68,7 дБ в залежності від робочої частоти (від 1 до
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106 МГц), довжини лінії (від 25 до 500 метрів) та типу кабелю (10…100парний). При цьому різниця між величиною придушення для кабелів з різною
кількістю пар (при 100 % завантаженні) складає 3…6,5 дБ в залежності від
робочої частоти та довжини лінії.
∆G(f), дБм/Гц
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Рис. 5 Частотна залежність (а) та залежність від довжини лінії (б)
придушення перехідних завад системою «векторинг» при 100 %
завантаження кабелів ТПП
Висновки
У представленій роботі отримано наступні результати:
- розроблено математичні моделі системи компенсації перехідних завад
«векторинг» для вітчизняних багатопарних кабелів типу ТПП;
- виконано оцінку ефективності застосування системи «векторинг» при
роботі СП xDSL по вітчизняних багатопарних телефонних кабелях ТПП з
кількістю пар від 10 до 100 за рівнем СГП перехідної завади та величиною
придушення перехідної завади;
- визначено, що придушення перехідних завад при 100 % завантаження
кабелю системами передачі в залежності від характеристик лінії може досягати
68 дБ, а рівень перехідних завад не перевищує мінус 120 дБм/Гц.
Отже, застосування системи «векторинг» у СП xDSL при їх роботі по
вітчизняних багатопарних телефонних кабелях дозволяє ефективно протидіяти
перехідним завадам, придушуючи їх до рівня теплових шумів.
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