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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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ЦИТ: 116-014
УДК 65.011.56

Тернов С.О., Бескровний О.І., Фортуна В.В.
АВТОМАТИЗОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЗУАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, Кривий Ріг, вул. Островського, 16, 50005
Ternov Sergiy, Beskrovnyi Oleksiy, Fortuna Vasyl
SIMULATION SOFTWARE OF AUTOMATED VISUAL INFORMATION
Donetsk National University of Economics and Trade named Mykhailo TuganBaranovsky, Kryvyi Rih, Ostrovskogo, 16, 50005

Анотація. Моделювання шляхово-транспортних ситуацій є процесом
одержання інформації про стан візуального сприйняття водія, що перебуває в
робочому положенні, щодо заданої візуальної ситуації. За допомогою засобів
забезпечення візуальною інформацією (ЗЗВІ) забезпечують огляд заданого
масиву об’єктів спостереження з робочого місця водія.
У роботі запропоновано алгоритм автоматизованого визначення
контурів пропускаючих ЗЗВІ, який є сукупністю виконуваних у певній
послідовності операцій, що реалізують одержання шуканих контурів ЗЗВІ на
заданій поверхні пульта керування, які забезпечують огляд з робочого місця
водія заданої множини об’єктів спостереження.
Отримані результати є основою для подальших досліджень з метою
створення математичного забезпечення автоматизованого моделювання
дорожньо-транспортних ситуацій на наочних зображеннях.
Ключові слова: автоматизація проектування, засоби забезпечення
візуальною інформацією, об’єкт спостереження, панель візуальної інформації,
ситуаційна модель середовища руху, функція стратегії.
Abstract. Simulation of road traffic situations is the process of obtaining
information on the status of the driver's visual perception that is in working position
on a given visual situation. Through means of visual information (ZZVI) provide an
overview of a given array of objects of observation of the driver's seat.
In this paper, an algorithm for automated determination circuits passing ZZVI,
which is performed in a set sequence of operations that implement reception circuits
ZZVI permeable surface at a given remote controls that provide an overview of the
driver's seat of a given set of objects of observation.
The results form the basis for further research in order to create software of the
automated modeling traffic situations on visual images.
Key words: automation design, means of visual information, the object of
observation, visual information panel, situational model of the environment
movement, function strategy.
Вступ.
Проблема моделювання дорожньо-транспортної ситуації на основі її
графічних картин з позиції різних спостерігачів відома з часів Радянського
Союзу. Зокрема, питання, пов’язані з моделюванням дорожньо-транспортної
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ситуації, розглядалися фахівцями ВНДІТЕ та його філій в Білорусії, Казахстані
та в Україні [1-6]. У рамках проблеми розглядається можливість отримання на
основі ортогонального креслення, аксонометричного або іншого метрично
визначеного зображення машини плоскої графічної картини пропускаючих
засобів забезпечення візуальною інформацією (ЗЗВІ) метрично визначну,
оборотну у ортогональне креслення, яка точно передає величину і
співвідношення площ, кутів і лінійних параметрів її елементів, універсальну
при використанні різних норм оглядовості, не вимагає високої кваліфікації і
значних витрат при її створенні, що передбачає можливість автоматизації за
допомогою ПК процесів побудови та реконструкції.
Аналіз останніх досліджень.
Сучасні норми оглядовості через ЗЗВІ в переважній своїй більшості
припускають забезпечення огляду тієї чи іншої ділянки дороги на певній
відстані від даного транспортного засобу. Такий спрощений варіант
нормування обумовлений вимушеним компромісом між необхідністю
контролю задньої функціональної зони до досить високим ступенем
трудомісткості розрахунку динамічних параметрів дорожнього руху. Створення
норм і перевірка їх виконання пов'язані не тільки з числовими розрахунками,
але також і з аналізом графічних моделей дорожніх ситуацій, тобто з
необхідністю побудови таких моделей, як документальних атрибутів
нормування оглядовості та допуску транспортного засобу до експлуатації.
Побудова контурів пропускаючих засобів забезпечення візуальною
інформацією, що забезпечують огляд заданого масиву об’єктів спостереження з
робочого місця оператора, здійснюється на основі ортогонального креслення
заданих об’єктів спостереження й контурів каркаса пульта керування
транспортного засобу шляхом визначення множини точок перетинання
візуальних променів з поверхнею пульта керування й наступного виділення
частини цієї поверхні, займаної отриманою множиною точок. Здійснюється
визначення параметрів шуканих контурів пропускаючих ЗЗВІ на заданій
поверхні пульта керування. На підставі отриманих значень параметрів
формується цифрова модель плоского образа контурів конструктивних
елементів транспортного засобу та об’єктів спостереження. Отримано
аналітичні вирази визначення параметрів плоскої моделі пропускаючих ЗЗВІ в
залежності від характеру конфігурації, розмірів і просторової орієнтації заданої
множини об'єктів, а також напрямки головного променя зору оператора
транспортного засобу [7-9]. У той же час процес створення банку об’єктів
даних візуального простору і розв’язання задач моделювання шляховотранспортних ситуацій досі залишається трудомістким і вимагає всебічного
використання комп’ютерної техніки.
Основний розділ.
Алгоритм автоматизованого визначення контурів пропускаючих ЗЗВІ є
сукупністю операцій, що виконуються у певній послідовності і реалізують
одержання контурів модельованих ЗЗВІ на заданій поверхні пульта керування,
які забезпечують огляд з робочого місця оператора заданої множини об’єктів
спостереження. Визначимо зазначений алгоритм за допомогою такої четвірки:
Научные труды SWorld
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(1)
АОПС = {ОП , SO,ϕ C ,σ C}
де ОП – множина характерних точок об’єктів спостереження і каркасу пульта
керування;
SO – множина характерних точок контурів проникних ЗЗВІ;
ϕС – множина функцій переходу;
σС – функція стратегії алгоритму.
Множина ОП характерних точок об’єктів спостереження й каркаса пульта
керування транспортного засобу складають нормовані об’єкти спостереження й
заданий каркас пульта керування. Математичну модель множини ОП
представимо у вигляді:
(2)
{ОПi } = {Ki ,{ XYZi }} ,
де K i – ознака i-го елементу множини;
{ XYZi } – значення просторових координат i-ї характерної точки.
Множина SO характерних точок контурів проникних ЗЗВІ утворять
значення просторових координат точок перетинання візуальних променів з
поверхнею пульта керування й певна послідовність точок отриманого контуру
ЗЗВІ. Математична модель елемента множини SO має вигляд:
де

{X Y Z }
i

{SOi } = {{ X Y Z i } , NCi , ACi }

(3)

– множина значень просторових координат точок перетину

візуальних променів з поверхнею пульта керування для i-го контуру проникних
ЗЗВІ;
NCi – кількість точок i-го контуру проникних ЗЗВІ;
AСi – вектор-рядок розмірності NCi утворення i-го контуру пропускаючих
ЗЗВІ.
Елементи вектора AC містять послідовність номерів точок, що складають
контур пропускаючого ЗЗВІ.
Множину функції переходу ϕС складають функції, що реалізують
визначення точок перетину візуальних променів з поверхнею пульта керування,
обчислення значень кутів відхилення вектора від заданого напрямку, вибір
початкової точки відліку й знаходження шуканих точок контуру ЗЗВІ, графічне
побудова контурів проникних ЗЗВІ, а також визначення візуальних секторів і
перевірку тесту приналежності отриманому сектору. Символічно множину ϕС
функцій переходу запишемо у вигляді:
(4)
ϕ C = {TBC , BTC , OUC , TC , PC , OVO, CVO}
де ТBС – функція визначення точки перетинання візуального променя з
поверхнею пульта керування;
BTC – функція вибору точки відліку контуру ЗЗВІ;
OUC – функція визначення значення кута відхилення вектора від заданого
напрямку;
ТС – функція визначення шуканої точки контуру ЗЗВІ;
PC – функція графічної побудови контуру ЗЗВІ;
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OVO – функція визначення візуального сектора;
СVО – функція, що виконує тест приналежності візуальному сектору.
ТBС визначається як функція, що обчислює значення просторових
координат точки перетину візуального променя із заданою поверхнею пульта
керування. Значення просторових координат x, y, z шуканої точки визначаються
за формулами:
x=

Dx′
y′
z′
; y = x; z = x ; __
Ax′ + By ′ + Cz ′
x′
x′

(5)

де x′ , y ′ , z ′ – просторові координати відповідної характерної точки об’єкту
спостереження;
А, В, С, D – задані коефіцієнти.
Функція ВТС здійснює вибір точки відліку контуру проникного ЗЗВІ.
Початковою точкою відліку вибирається точка на поверхні пульта керування з
мінімальним перевищенням над опорною площиною. Як наступні точки відліку
приймаються одержувані точки контуру проникного ЗЗВІ.
Функція ОUС реалізує визначення значення кута відхилення вектора з
початком у поточній точці відліку й кінцем у точці на поверхні пульта
керування від напрямку, заданого вектором ланки контуру проникного ЗЗВІ,
отриманого на попередньому кроці алгоритму. Як початковий напрямок
задається напрямок осі OZ прямокутної декартової системи координат.
Значення кута між векторами визначається за формулою:
( xi − xi−1 ) ( x j − xi ) + ( yi − yi−1 ) ( y j − yi ) + ( zi − zi−1 ) ( z j − zi )
U = arccos
2
2
2
2
2
2
( xi − xi−1 ) + ( yi − yi−1 ) + ( zi − zi−1 ) ( x j − xi ) + ( y j − yi ) + ( z j − zi )
i, i-1 – номера поточної й попередньої точки контуру ЗЗВІ;
j – номер точки на поверхні пульта керування.
Функція ТС визначення шуканої точки контуру ЗЗВІ реалізує виконання
операцій по знаходженню точки на поверхні пульта керування, відхилення
вектора якої від напрямку, заданого попередньою ланкою контуру, є
максимальним. Отримана точка приймається новою поточною точкою контуру
проникного ЗЗВІ.
Функція PC виконує графічну побудову отриманого контуру
пропускаючого ЗЗВІ в ортогональних проекціях за допомогою стандартних
засобів машинної графіки.
Функція OVO здійснює розрахунок коефіцієнтів рівнянь візуальних
площин, що проходять через точку зору оператора й пряму, яка складає контур
досліджуваного елемента, а також значень ознак позитивних півпросторів
візуальних площин.
Функція CVO виконує перевірку тесту приналежності досліджуваного
об’єкта заданому візуальному об’єму. Процедура перевірки полягає у
визначенні, чи належить точка контуру об’єкта перетину додатних
напівпросторів візуальних площин заданого об’єму.
Функція σC стратегії алгоритму визначає послідовність виконання
функцій множини ϕC. Виконання операцій у заданій послідовності забезпечує
де
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Аннотация. В данной работе проанализированы подходы к использованию
инструментов тестирования аппаратных средств, повышающих их
энергетическую скрытность. В рамках технологии OVM тестовая система
собирается из специальных блоков, называемых OVC (Open Verification
Component). Каждый блок инкапсулирует тестовое окружение для отдельного
модуля аппаратуры. Применение рассмотренных инструментов тестирования
аппаратных средств позволяет существенно повысить энергетическую
скрытность сигналов, предназначенных для сетей четвертого поколения
стандарта LTE (Long Term Evolution), а также для использования в других
цифровых устройствах.
Ключевые слова: тестирование, дискретные ортогональные сигналы,
аппаратные средства, инструменты тестирования, цифровые устройства.
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Abstract. This paper analyzes the approaches to the use of testing tools
hardware to increase their energy reserve. Within the technology OVM test system
going from special units called OVC (Open Verification Component). Each block
encapsulates the test environment for an individual module equipment. Application
testing tools discussed hardware can significantly improve energy concealment
signals destined for the fourth-generation networks standard LTE (Long Term
Evolution), as well as for use with other digital devices.
Key words: testing, discrete orthogonal signals, hardware, testing tools, digital
devices.
Вступление. Под моделями аппаратных средств, в качестве которых
рассматриваются генераторы дискретных ортогональных сигналов [5 – 9],
входящие в состав целого ряда технических устройств различного назначения
[4, 11, 12, 13], понимаются программные модели цифровых устройств,
описанные на специальных языках. Такие языки можно разбить на две
разновидности:
языки описания аппаратуры (HDLs, Hardware Description Languages), с
помощью которых разрабатывается модель уровня регистровых передач (RTL,
Register Transfer Level). Среди HDL-языков можно выделить Verilog и VHDL;
языки проектирования системного уровня (system-level design languages),
позволяющие описывать аппаратную систему на более высоком уровне
абстракции и поддерживающие разработку программной части системы. К
таким языкам относятся SystemC и SystemVerilog [1].
Инструменты тестирования аппаратных средств на основе моделей в
последние годы активно развиваются, однако средства явной привязки моделей
к требованиям на естественном языке используются достаточно редко. Такие
возможности, необходимые для прослеживания требований, имеются в
инструментах CTESK и SpecExplorer.
Обзор литературы. Сравнительный анализ современных инструментов
тестирования, используемых при разработке функциональных тестов для
моделей аппаратуры: AVM (Advanced Verification Methodology) от компании
Mentor Graphics, OVM (Open Verification Methodology) – совместной разработки
Mentor Graphics и Cadence Design Systems – и технологии UniTESK (Unified
TEsting and Specification tool Kit), разработанной в Институте системного
программирования РАН, показывает, что сильные и слабые стороны различных
подходов, сопоставление архитектуры тестовых систем, учет рекомендаций по
развитию технологий и их унификация с методологией OVM, набирающей все
большее распространение, позволяют сделать вывод о целесообразности
применения технологии OVM в качестве стандарта в области тестирования
аппаратных средств, что подтверждается, в частности, результатами,
полученными в [5]. Проанализированные инструменты тестирования нацелены
на автоматизацию разработки тестов для моделей аппаратного обеспечения и
на создание тестовых систем с высоким уровнем повторного использования,
устойчивых к изменениям реализации [1].
Предшественниками OVM являются подходы AVM (от Mentor Graphics) и
URM (от Cadence Design Systems), которые были применены при тестировании
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генераторов дискретных ортогональных сигналов, предназначенных для сетей
четвертого поколения стандарта LTE (Long Term Evolution), а также для
использования в устройствах геоэлектроразведки, акустических скважинных
излучателях, кардиомониторах, системах диагностики и телеуправления [3, 4,
10 – 14].
Данные исследования. Недостатками известных генераторов дискретных
ортогональных сигналов является наличие больших по величине выбросов
амплитудно-частотных спектров, что свидетельствует о плохой равномерности
спектральной плотности, приводящей к низкой энергетической скрытности
формируемых сигналов.
Целью использования инструментов тестирования в рассматриваемой
области явилось повышение энергетической скрытности сигналов,
формируемых генераторами [5].
В рамках технологии OVM тестовая система собирается из специальных
блоков, называемых OVC (Open Verification Component). Каждый блок
инкапсулирует тестовое окружение для отдельного модуля аппаратуры
(источника отрицательного напряжения, интегратора, блока
сравнения,
квантователя, запоминающего блока и т.д.) и состоит из полного набора
компонентов, обеспечивающих генерацию стимулов, проверку правильности
поведения и оценку полноты тестирования [5 – 9]. Если тестируемая модель
аппаратного обеспечения получается путем интеграции нескольких модулей,
тестовая система для нее строится путем объединения соответствующих OVCблоков и построения над ними специального синхронизирующего контроллера
(virtual sequencer). Структура OVC-блоков практически полностью
соответствует архитектуре тестовой системы AVM [1].
Использование инструментов тестирования позволило синтезировать
генератор дискретных ортогональных сигналов, содержащий задающий
генератор, блок формирования функций Уолша, элемент односторонней
проводимости, четырехразрядный циклический регистр сдвига, двухвходовый
коммутатор, управляемый инвертор и группу умножителей [5].
Результаты. Обсуждение и анализ. Для повышения энергетической
скрытности необходимо стремиться к тому, чтобы выходные сигналы,
формируемые генератором, имели равномерную спектральную плотность.
Выигрыш в энергетической скрытности сигналов удобно определять по
отношению значений наибольших выбросов амплитудно-частотных спектров
сравниваемых сигналов. Поскольку наибольший выброс амплитудно-частотных
спектров функций, формируемых известными устройствами генерирования
сигналов Рида-Мюллера и Варакина, равен 0,5 , а наибольший выброс
амплитудно-частотных спектров сигналов, формируемых синтезированным
устройством, равен 0,34 , то выигрыш в энергетической скрытности составляет
1,47 [5].
Заключение и выводы. Применение рассмотренных инструментов
тестирования аппаратных средств позволяет существенно повысить
энергетическую скрытность сигналов, предназначенных для сетей четвертого
поколения стандарта LTE (Long Term Evolution), а также для использования в
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устройствах геоэлектроразведки, акустических скважинных излучателях,
кардиомониторах, системах диагностики и телеуправления, в других цифровых
устройствах [2, 3, 4, 10 - 15].
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Анотація. В статті розглянуто основні концепції побудови експертних
систем. Визначені основні структурні елементи експертних систем та їх
характеристики. Основою експертної системи є сукупність знань,
структурованих з метою формалізації процесу ухвалення рішень. Було
доведено, що експертна система, яка заснована на правилах ЯКЩО – ТО, є
однією з найбільш ефективних і доцільних для застосування в
автоматизованих системах. Така експертна система складається з: бази
знань, бази даних, механізму логічного висновку, засобів пояснення результатів
і інтерфейсу користувача. Мова, що використовується для розробки
експертних систем, спроектованих на основі цих моделей, називається мовою
подання знань. Використання експертних систем дає змогу у багатьох
випадках відмовитися від послуг висококваліфікованих експертів. Експертні
системи є засобами для розширення і посилення професійних можливостей
кінцевого користувача.
Ключові слова: інженерія знань, експертна система, правило ЯКЩО – ТО,
знання, база знань, автоматизовані системи.
Abstract. The article describes the basic concepts of expert systems building.
The basic structural elements of expert systems and their characteristics are
Научные труды SWorld

13

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 1 (42)

Технические науки

determined. The basis of the expert system is a body of knowledge structured for the
purpose of formalizing the decision-making process. It was proved that the expert
system based on IF – THEN rules, is one of the most effective and advisable for use
in automated systems. This expert system consists of the knowledge base, the
database, the inference mechanism, the explanation of results and the user interface.
The language used for the development of expert systems designed on the basis of
these models is called the knowledge representation language. The use of expert
systems allows in many cases to refuse the services of highly qualified experts. Expert
systems are the means for expanding and enhancing of the professional opportunities
of the end user.
Keywords: engineering of knowledge, expert system, rule IF – THEN,
knowledge, knowledge base, automated systems.
Вступ. Постійне збільшення обсягів наявної інформації висуває вимоги
щодо створення комп’ютерних засобів подання, збереження, систематизації,
пошуку та іншої обробки інформації. При цьому особлива потреба виникає у
створенні систем, що здатні узагальнювати та аналізувати інформацію,
адаптуватися до її змін, спілкуватися з користувачем природною мовою,
приймати рішення в умовах неповної, ненадійної та суперечливої інформації.
Відомо, що розвиток науки базується на отриманні об'єктивних і системноорганізованих знань, які допомагають людям раціонально організувати свою
діяльність і вирішувати різні проблеми. Сучасні комп'ютерні технології
зумовили розвиток інженерії знань – області науки про штучний інтелект, яка
вивчає методи і засоби отримання, подання, структурування і використання
знань. Інженерія знань пов'язана з розробкою баз знань і експертних систем.
Метою даної статті є аналіз ефективності та обґрунтування доцільності
впровадження експертних систем, визначення переваг експертних систем над
традиційними системами штучного інтелекту.
Переваги та ефективність застосування експертних систем у не
викликають сумнівів. Експертні системи допомагають економити час при
вирішенні досить складних інтелектуальних завдань. Крім того, експертні
системи допомагають замінити досить високооплачувана працю людиниексперта.
Аналіз літературних джерел. У літературі [1–3] описана структура та
функції експертних систем, їх призначення, важливість та необхідність у їх
створенні. Але у зв'язку з відсутністю єдиного підходу до створення таких
систем виникає необхідність розробки методики побудови ЕС.
Основний матеріал. Основним призначенням експертних систем є
розробка програмних продуктів, які при вирішенні задач, складних для людини,
отримують результати, що не поступаються за якістю та ефективністю
розв’язку,
отриманим
людиною-експертом.
Експертні
системи
використовуються для вирішення так званих неформалізованих задач,
загальним для яких є: задачі не можуть бути задані у числовій формі; мету не
можна виразити у термінах точно визначеної функції мети; алгоритмічного
розв’язку задачі не існує, або, в іншому випадку, його не можна
використовувати через обмеженість ресурсів (час, пам’ять). Окрім того, у
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неформалізованих задачах присутня помилковість, неповнота, неоднозначність
та протиріччя як вихідних даних, так і знань про задачу, що вирішується.
Експертна система (ЕС), насамперед, є програмним продуктом, і її
призначення ‒ автоматизація діяльності людини. Однак принциповою
відмінністю ЕС від інших програм є те, що вона виступає не в ролі «асистента»,
що виконує за людину частину роботи, а в ролі «компетентного партнера» ‒
експерта‒консультанта в будь-якій конкретній предметній області. ЕС
акумулюють у собі і тиражують досвід і знання висококваліфікованих фахівців,
дозволяють користуватися цими знаннями користувачам «неспеціалістам» в
даній предметній області. Тому ЕС не замінюють собою експерта в його
діяльності, а, навпаки, розширюють можливу сферу застосування знань
авторитетних фахівців. Крім того, здатності ЕС вирішувати поставлені перед
ними завдання не зменшуються з часом і не забуваються при відсутності
практики, легко поширюються, так як є комп'ютерною програмою, прекрасно
документовані, при багаторазовому вирішенні однієї і тієї ж задачі ЕС видають
одне і теж рішення на відміну від людини, яка піддається емоційним факторам,
експлуатація ЕС значно дешевше, ніж оплата праці людини-експерта.
Таким чином, призначенням експертних систем є консультування з
вузькоспеціальних питань при прийнятті рішень людиною, для посилення і
розширення професійних можливостей її користувачів.
Традиційними галузями застосування експертних систем є наступні:
інтерпретація даних, діагностика, моніторинг, проектування, прогнозування,
планування, навчання.
Існують певні технології розробки ЕС, що складаються з таких шести
етапів: ідентифікація, концептуалізація, формалізація, реалізація, тестування і
дослідно-експериментальна експлуатація. На етапі ідентифікації визначаються
задачі, які підлягають розв’язанню, виявляються проміжні цілі розробки,
визначаються експерти за напрямом і типи користувачів. Етап концептуалізації
призначений для змістовного аналізу проблемної області, виявлення наявної
інформації та визначення множини альтернативних методів розв’язання
поставлених задач. На етапі формалізації обирається інструментарій і
визначаються способи зберігання та представлення всіх типів знань,
формалізуються основні поняття, визначаються способи інтерпретації знань,
моделюється робота системи, оцінюється адекватність понять, методів
розв’язання, засобів подання і маніпулювання знаннями. На етапі виконання
здійснюється наповнення експертом бази знань.
Експертна система – це програмний засіб, що використовує експертні
знання для забезпечення високоефективного рішення неформалізованих задач у
вузькій предметній області [3]. Основу ЕС складає база знань (БЗ) про
предметну область, що накопичується в процесі побудови й експлуатації ЕС.
Властивості ЕС:
1). Застосування для рішення проблем високоякісного досвіду, який
представляється рівнем мислення найбільш кваліфікованих експертів у даній
області, що веде до творчих, точних та ефективних рішень.
2). Наявність прогностичних можливостей, тобто використання принципу
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фактів або гіпотез.
Робоча пам'ять (база даних) – призначена для збереження вихідних даних
(фактів, що описують поточну ситуацію).
Машина логічного виведення (вирішувач) – основна частина експертної
системи, яка, використовуючи інформацію з бази знань генерує рекомендації з
вирішення задачі та містить інтерпретатор, диспетчер і робочий список правил.
Оболонка експертної системи – програма, що забезпечує взаємодію між
базою знань та машиною логічного виведення. Користувач взаємодіє з
оболонкою через інтерфейсну підсистему. Остання активізує машину логічного
виведення, яка звертається до бази знань, вибирає в ній і генерує в процесі
логічного виведення знання, необхідні для відповіді на конкретне питання, і
передає сформовану відповідь користувачу або як рішення проблеми, або у
формі рекомендації чи поради.
Інтерфейсна підсистема організує взаємодію користувача і експертної
системи в процесі вирішення задачі за допомогою перетворення запитів
користувача у внутрішню мову подання знань експертної системи і навпаки.
Підсистема набуття знань – автоматизує процес наповнення експертної
системи знаннями експертом або інженером зі знань через редактор бази знань.
Підсистема пояснень – дозволяє контролювати хід суджень експертної
системи і пояснювати її рішення або їхню відсутність з вказівкою використаних
знань.
Оболонка експертної системи

Користувачі
Підсистема
набуття
знань

Експерт

питання

знання

Інженер зі
знань

Кінцевий
користувач

База знань
Правила
Загальні факти

Машина логічного
виведення
Робочий список
правил

запити

Інтерфейсна
підсистема
(діалоговий
компонент)

рішення,
пояснення

Підсистема
пояснень

знання, тести
рішення

Робоча пам’ять
(факти)

Диспетчер

Інтерпретатор

Рис. 2. Схема експертної системи
Однією з найбільш важливих проблем, характерних для систем,
заснованих на знаннях, є проблема подання знань. Типовими моделями подання
знань є:
• логічна модель;
• модель, заснована на використанні правил (продукційна модель);
• модель, заснована на використанні фреймів;
• модель семантичної мережі.
Представлення знань у вигляді продукцій найбільш поширене в
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експертних системах, так як запис знань фактично ведеться на підмножині
природної мови. Наслідком цього є те, що правила легко читаються, їх просто
зрозуміти і модифікувати, експерти можуть без проблем сформулювати нове
правило або вказати на помилковість якого-небудь існуючого. В якості умови і
дії в правилах може бути, наприклад, припущення про наявність тієї чи іншої
властивості, що приймає значення «істина» або «неправда». При цьому терміни
дії слід трактувати широко: це може бути як директива до виконання будь-якої
операції, рекомендація або модифікація бази знань ‒ припущення про наявність
будь-якої похідної властивості.
При використанні продукційної моделі база знань складається з набору
правил. Знання представлені у вигляді речень (продукцій) типу: Якщо (умова) ‒
То (дія).
Під умовою розуміється деяке речення‒зразок, за яким здійснюється
пошук у базі знань, а під дією ‒ дії, що виконуються при успішному результаті
пошуку. Як в умові, так і у дії правила можуть враховувати декілька виразів, що
об’єднані логічними зв'язками І, АБО, НЕ.
Результати роботи експертної системи доступні користувачеві через
діалоговий інтерфейс. Він за необхідністю дозволяє ознайомитися з ходом
логічних міркувань системи, що призвів до отримання даного результату.
Для того, щоб ЕС змогла швидко і якісно пояснювати правильність своїх
відповідей, а також доцільність поставлених запитань, вона записує в робочій
пам’яті хід своїх міркувань та їх послідовність. В ЕС продукційного типу
пояснення записуються в базу знань за допомогою модифікованого правила
продукції:
Правило XXX ЯКЩО < умова >
ТО < висновок чи дія >
ТОМУ ЩО < обґрунтування >
Обґрунтування ‒ це текст, що його отримає користувач після використання
даного правила.
Особливості ЕС полягають у тім, що вони повинні володіти:
1. Компетентністю, а саме: досягати експертного рівня рішень (тобто в
конкретній предметній області мати той же рівень професіоналізму, що й
експерти-люди); мати активну працездатність (тобто застосовувати знання
ефективно і швидко, уникаючи, як і люди, непотрібних обчислень).
2. Можливістю до символьних міркувань, а саме: представляти знання в
символьному вигляді; переформулювати символьні знання.
3. Глибиною, а саме: працювати в предметній області, що містить важкі
задачі; використовувати складні правила (тобто використовувати або складні
конструкції правил, або велику їх кількість).
4. Самосвідомістю, а саме: досліджувати свої міркування (тобто перевіряти
їхня правильність); пояснювати свої дії.
Висновок. Таким чином перевагою експертних систем є те, що вони,
використовуючи декларативні бази даних, а також продукційні правила,
відносини, прототипи, схеми і семантичні мережі, для уявлення і
використовування знань, що містяться в них, відкривають дійсно новий підхід
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до програмування, який полягає в можливості передачі від людини до програми
найпростішим чином знань неврегульованої структури в довільних областях.
Результатом проведених досліджень стало створення методології побудови
експертних систем, яка дозволить розробляти експертні системи будь-якої
складності для будь-якої предметної області.
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Анотація. У роботі розглядається проблема дослідження та розробки
інструментарію інноваційних акмеологічних технологій, що призвела до
формування напрямку, який має назву – акметектоніка
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Abstract. In this article regard the problem investigate and project the
instruments innovation acmeology technologies for create direction the name acmetektonika.
Key words: acmetektonika, algorithm, memory, thinking, acmeology,
information, type.
Вступ.
У НТУУ «КПІ» та Українській Академії Акмеології автором здійснюється
дослідження та розробка інструментарію інноваційних акмеологічних
технологій, що призвела до формування напрямку, який має назву –
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акметектоніка. Акметектоніка – розглядає виключно тільки внутрішні
причини і детермінанти руху до професійного акме. Отже, акметектоніка – це
внутрішній рух до оптимуму, яке дозволяє суб’єкту на основі самопізнання і
саморозвитку визначити свою точку зору, своє джерело, рухому силу розвитку.
Основна частина.
В акметектоніці еталон суб’єкта професійної діяльності визначений як
образ акме, під яким розуміють сукупність найвищих якісних показників
інтелектуальних, емоційних, вольових, комунікативних характеристик і
складових здоров’я, отриманих в процедурах оцінювання і корекції. Її
структура виглядає таким чином: інтелектуальна акметектоніка, емоційночуттєва акметектоніка, вольова акметектоніка, комунікативна акметектоніка,
акметектоніка здорового способу життя. Кожний розділ акметектоніки
включає: 1) одиниці аналізу, розвитку і реалізації; 2) експертно-діагностичні
методи збору, аналізу і інтерпретації інформації, отриманої про об’єкт; 3)
модель реальних професійних якостей; 4) модель реальних професійних
здібностей; 5) модель реальних умінь і навиків; 6) техніки впливу і само впливу
в процесі навчання і розвитку; 7) техніки корекції і само корекція наявного
стану; 8) техніки конструювання і розвитку професійного акме.
Алгоритми акметектоніки - Алгоритм (А) - це програма дій або
поведінки. Алгоритм - (у Акме- Психології) - застосовуються головним чином у
психології (акмеології) діяльності. Існують різноманітні алгоритми.
У психології (акмеології) алгоритми бувають: людино логічні і машинні
(механістичні); комп'ютерні (К) і некомп'ютерні; варіативні (В) і неваріативні;
стохастичні (С) і не стохастичні; прості і складні; описові і символьно-мовні;
аналітичні; графічні або табличні тощо.
Наприклад, машинні (приборні) алгоритми = детерміновані алгоритми.
Вони можуть бути: однозначні (О) / неоднозначні; варіативні (В) / неваріативні.
Наприклад, комп'ютерні алгоритми - це складні, неоднозначні алгоритми.
(тобто варіативні = багато варіативні але детерміновані).
Робота механізму (комп'ютеру) - циклічна, її легко уявити у вигляді
оргграфа, що Н.Я. Грот представляв як ідеальний психологічний оборот. Але
психологи (акмеологи) не визнають алгоритми у психології, вважаючи що
людині не властива алгоритмічна діяльність мислення, "забуваючи" при цьому
про стереотипи, установки, рефлекси тощо. Хоча у більшості випадків людина творча особистість і їй властива варіативність у прийнятті рішень (ПР). Навіть
проста задача для людини має багато варіантів або способів рішення. Є задачі,
для яких не існує алгоритмів вирішення, і створити такі неможливо. Але це не
означає, що потрібно відмовитись від спроб розв’язати їх. Існує ряд способів,
які дозволяють справитися з неформалізованими задачами; один з них має
назву генетичних алгоритмів. Генетичне кіберакмеологічне моделювання
системи (ГКАМ) - це методи вирішення задач оптимізації, в основі яких лежать
еволюційні принципи. Основною метою ГКАМ є моделювання системи, яка
буде включати лише ті гени, які пройшли відбір, тобто мають найбільшу
пристосованість для виживання (передбачення змін в оточуючому середовищі).
ДНК вперше була використана в обчислювальній техніці для розв'язку
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«проблеми гамільтонового шляху», окремого випадку NP-повної задачі. ДНКкомп'ютер має переваги щодо електронних комп'ютерів, оскільки теоретично
вимагає менше енергії, займає менше місця і ефективніший із-за можливості
роботи з невизначеною або «слабо» визначеною інформацією.
Автором комп’ютерно досліджуються наступні питання. Типи пам’яті:
образна (зорова, слухова, смакова, тактильна, нюхова); рухова, змістовна,
механічна, емоційна, короткострокова, довгострокова, довільна, не довільна або
мимовільна. Типи мислення: по ґенезу (наочно діюче, наочно образне, мовно
логічне); по типу пізнання (теоретичне, емпіричне); по засобам дії (вербальне,
наочне); по функціям (творче, критичне); по ступені рефлексії (інтуїтивне,
раціональне); по типу проблем (практичне, теоретичне). Типи уявлення: по
ступеню суб’єктивності (довільне, мимовільне); по відношенню до можливого
майбутнього; по ступеню унікальності (репродуктивне, творче); по відношенню
до нездійсненого майбутнього (мрії, фантазії). Типи уваги: довільне,
мимовільне з властивостями концентрація, обсяг, розподіл, перемикання,
стійкість. Типи характеру: гіпертимний (самостійний, товариський або
компанійський, гомінкий або шумливий); циклоїдний (гіпертимний +
субдепресивний); лабільний (крайня рухливість або динамічність настрою);
астеноневротичний (підвищена втомлюваність, роздратованість, тяготіння до
іпохондрії); сенситивний (надмірна вразливість + відчуття власної
неповноцінності); психастенічний (нерішучість, тяготіння до нескінченних
міркувань, тривожна мінливість, любов до самоаналізу, нав’язливі
застереження); шизоїд ний (замкненість та недостатня інтуїція у спілкуванні);
епілептоїдний (злобно тужливий стан + роздратування, тяготіння до азартних
ігор, туго рухливість, інертність, педантизм); істероїдний (егоцентризм, жадоба
уваги оточуючих до себе, потреба викликати подив, співчуття, повагу,
захоплення); нестійкій тип (тяга до задоволень, розваг, байдикуванню,
вуличних компаній; боягузтво, нестійкість до впливу інших); конформний
(прилаштування до оточення, довкілля; думають і поступають «як всі», не
полюбляють виділятися, висовуватися); змішані типи. Типи темпераменту:
холерики, сангвініки, флегматики, меланхоліки. Типи взаємодії з довкіллям:
інтроверти, екстраверти, аутисти. Існує типологія Карла Густава Юнга - це
типологія здорових людей, яка побудована на відкритті механізму селекції
сигналів довкілля, що сприймаються психікою. Цей механізм називають кодом
інформаційного метаболізму (ІМ) або правилами мови, за допомогою якої
передається інформація. Механізм створений з 8- ми елементів, різні комбінації
яких дають 16 кодів ІМ. Кожна людина має один з таких кодів, тобто є
представником якогось типу ІМ. Тип людини (за Юнгом К.) може бути:
розумовий (мислячій, думаючий), емоційний, сенсорний, інтуїтивний, кожен з
яких може бути інтровентованим (інтротим), екстравентованим (екстратим),
раціональним (шизотимний), іраціональний (циклотимним, епітимним),
екстратим + інтротим = циклотим. Чистих типів людини не буває, але буває
перевага якогось типу (відносна перевага) над іншими, що визначає мотивацію
особи. Тип людини не можна штучно змінити. Спроби це зробити ведуть до
хвороб. Екстраверти та інтроверти можуть бути розумові, емоційні, сенсорні,
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інтуїтивні.
Висновки.
Авторське дослідження стосувалося дослідженню поняття акметектоніки
та застосуванню кібернетично-математичної психо- акме генетичної технології
до аналізу людини з метою видачі рекомендацій, методик, технологій, програм
стосовно її поведінкової домінанти життєвого акме- шляху.
Література.
1. Антонов В. Н. ЛИЧНОСТНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕКА
НА
ОСНОВЕ
КИБЕРНЕТИЧНО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ. - статья // Акмеология. - 2015. - № 3. - С. 27 - 28. - Москва. МААН. - 15 мая - 15июня 2015.
2. Антонов В.М. Кібернетична акмеологія у запитаннях і відповідях:
Монографія.
- Київ . - 2015 - 236 с.
3. Антонов
В.М.,
Антонова-Рафі
Ю.В.
КІБЕРНЕТИЧНА
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ АКМЕ- УПРАВЛІНСЬКОЇ АКМЕОЛОГІЇ: Стаття - Одеса.
- березень 2015. - Сборник научных трудов SWorld. Международное научное
издание. Входит в межд. Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX –
Выпуск 1(38). Том 12. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015 с. - 78 - 81.
4. Антонов
В.М.
КІБЕРНЕТИЧНА
АКМЕТЕХНОЛОГІЯ
ФОРМУВАННЯ ІНФО- КУЛЬТУРИ
УПРАВЛІННЯ: Стаття . - Сборник
научных трудов SWorld. Международное научное издание. Входит в межд.
Наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX – Выпуск 1(38). Том 12. –
Иваново: МАРКОВА АД, 2015 Одеса. - березень 2015. - С. 8 - 11.
5. Антонов
В.М.
Комп’ютерно-кібернетичне
моделювання
інтелектуального потенціалу людини у ХХІ столітті // Стаття. - . Одеса - 2015.
Международное периодическое научное издание «Мир науки и инноваций».
Входит в международную наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX –
Выпуск 2 (2). Том 1. - Транспорт, Физика и математика – Иваново. - «Научный
Мир»: 2015 С. - 64 - 66.
Статья отправлена: 12.02.2015 г.
© Антонов В.М.
ЦИТ: 116-120
УДК 681.514:622.691.4

Лагойда А.І., Семенцов Г.Н.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ЗАПАСУ СТІЙКОСТІ ПО АМПЛІТУДІ
МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВІДЦЕНТРОВОГО НАГНІТАЧА
ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ ЗІ
СТУПЕНЕМ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ ГАЗУ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Карпатська 15, 76019

Научные труды SWorld

22

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 1 (42)

Технические науки

Lagoyda A.I., Sementsov G.N.
DETERMINATION OF COMMUNICATION STABILITY MARGIN
AMPLITUDE MATHEMATICAL MODEL CENTRIFUGAL
SUPERCHARGERS OF GAS PUMPING UNITS AS OBJECT
MANAGEMENT DEGREE WITH INCREASING PRESSURE GAS
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Carpathian 15, 76019
Анотація. На основі експериментальних даних, отриманих для зміни в часі
ступеня підвищення тиску газу та продуктивності відцентрового нагнітача,
визначено зв’язок залежності запасу стійкості по амплітуді математичної
моделі відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату від ступеня
підвищення тиску газу.
За допомогою програмного продукту CurveExpert Professional 2.0.3 та
графіка залежності визначено ряд математичних моделей, з яких вибрано
оптимальну.
Ключові слова: ступінь підвищення тиску газу, стійкість, математична
модель, відцентровий нагнітач.
Abstract. Based on experimental data obtained in time to change the degree of
increase in gas pressure and performance centrifugal supercharger, defined
relationship stability margin depends on the amplitude of the mathematical model
centrifugal supercharger compressor units of the degree of increase in gas pressure.
Using software CurveExpert Professional 2.0.3 and graphics depending
identified a number of mathematical models of which are set to the optimum.
Key words: the rate of increase in gas pressure, resistance, mathematical model,
centrifugal blower.
Як відомо режим роботи відцентрового нагнітача (ВН) постійно
змінюється під час експлуатації, що пов’язано зі зміною споживання газу,
параметрів газового потоку (густини, температури, коефіцієнту стисливості,
газової сталої, показників політропи і адіабати), властивостей оточуючого
середовища та технічного стану газоперекачувального агрегату (ГПА) [1], тому
неточність, або невизначеність математичного опису впливає на якість
регулювання.
Однією з особливостей процесу компримування газу є те, що залежність
ступеня підвищення тиску газу Е від продуктивності Q відцентрового
нагнітача має екстремальну характеристику (рис. 1) [1, 2].

Рис. 1. Витратно-напірні характеристики ВН ГПА (1) і характеристика
мережі (2) [2]
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У випадку, якщо продуктивність ВН більша рівня, при якому досягається
режим, наближений до максимуму Е max , об’єкт стійкий. При малих витратах
газу об’єкт стає нестійкий, що призводить до появи явища помпажу, та зупинки
ГПА або аварії. Тому математичну модель об’єкта керування ні в якому разі не
можна вважати раз і назавжди визначеною, а домагатися виконання умов
стійкості математичної моделі у всіх випадках було б помилкою [2].
Для дослідження зв’язку запасу стійкості по амплітуді А (рис. 2) ВН ГПА
від оцінки математичного сподівання ступеня підвищення тиску газу E (t )
проведемо дослідження графіків зміни ступеня підвищення тиску газу E (t )
(рис. 3) та зміни продуктивності відцентрового нагнітача Q(t ) (рис. 4).

Рис. 2. Дослідження запасу стійкості А

Рис. 3. Графік зміни ступеня підвищення тиску газу E (t )
Для дослідження даних графіків проведено розділення їх на окремі
інтервали:
1. 13хв:31с - 13хв:38с;
2. 13хв:38с - 13хв:45с;
3. 13хв:31с - 13хв:45с;
4. 13хв:45с - 13хв:51с;
5. 13хв:47с - 13хв:52с;
6. 13хв:49с - 13хв:51с.
При проведенні досліджень на відповідних інтервалах визначені оцінки
математичного сподівання mn та рівняння спектральних щільностей S y (ω ) для
n
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ступеня підвищення тиску газу E (t ) , а також рівняння спектральних
щільностей S x (ω ) для продуктивності відцентрового нагнітача Q(t ) (табл. 1).
n

Рис. 4. Графік зміни продуктивності відцентрового нагнітача Q(t )
Користуючись співвідношенням між спектральними щільностями [3]
S (ω )
(1)
{W ( jω )}2 = y
S x (ω )
та функцією fact: [W,W_]=fact(S), яка виконує факторизацію дробовораціонального виразу [4] були визначені функції передачі на окремих
інтервалах та визначені запаси стійкості за критерієм Найквіста (табл. 1).
Код програми для функції fact в Matlab:
function[W,W_]=fact(S)
[c,d]=tfdata(S,'v');
nul=roots(c);
pol=roots(d);
m=1;
for i=1:length(nul) if real(nul(i))<0 p(m)=nul(i); m=m+1; end
end
m=1;
for i=1:length(nul) if real(nul(i))>0 p_(m)=nul(i); m=m+1; end
end
m=1;
for i=1:length(pol) if real(pol(i))<0 pp(m)=pol(i); m=m+1; end
end
m=1;
for i=1:length(pol) if real(pol(i))>0 pp_(m)=pol(i); m=m+1; end
end
b=poly(p); b_=poly(p_);
a=poly(pp); a_=poly(pp_);
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a=sqrt(abs(d(1)))*a; a_=sqrt(abs(d(1)))*a_;
b=sqrt(abs(c(length(pol)-length(nul)+1)))*b;
b_=sqrt(abs(c(length(pol)-length(nul)+1)))*b_;
W=tf(b,a); W_=tf(b_,a_);
Результати дослідження
№
Математичне
Параметр
Спектральна щільність
інтервалу
сподівання
E (t )
0,013 − 3,741 ⋅10 −3 ⋅ ω 2
1399,217
1
Q(t )
0,746 − 0,136 ⋅ ω 2 + 7,066 ⋅10 −3 ⋅ ω 4
E (t )
3,943 − 0,241 ⋅ ω 2
1401,816
2
Q(t )
13,771 − 2,443 ⋅ ω 2 + 0,129 ⋅ ω 4
E (t )
2,171 − 5,644 ⋅10 −3 ⋅ ω 2
1400,734
3
Q(t )
24,866 − 1,148 ⋅ ω 2 + 0,013 ⋅ ω 4
E (t )
44,179 − 1,631 ⋅ ω 2
1411,878
4
Q(t )
71,657 − 12,812 ⋅ ω 2 + 0,673 ⋅ ω 4
E (t )
34,123 − 1,311 ⋅ ω 2
1412,93
5
Q(t )
51,843 − 9,233 ⋅ ω 2 + 0,485 ⋅ ω 4
E (t )
8,026 − 0,804 ⋅ ω 2
1413,43
6
Q(t )
9,376 − 5,371 ⋅ ω 2 + 1,074 ⋅ ω 4
-

Таблиця 1
Запас
стійкості
0,868
0,465
0,705
0,215
0,19
0,075

В результаті проведених досліджень отримано графік залежності запасу
стійкості ВН ГПА як ОК від математичного сподівання E (t ) , який наведений
на рисунку 5.

Рис. 5. Графік залежності запасу стійкості по амплітуді А від оцінки
математичного подівання E (t )
Для вибору оптимальної математичної моделі графіків А = f ( E (t ))
скористались програмним продуктом CurveExpert Professional 2.0.3. В таблиці 2
наведені кращі результати апроксимації графіка А = f ( E (t )) різними
математичними моделями.
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Висновок. Вперше встановлено зв’язок запасу стійкості по амплітуді А
ВН ГПА як об’єкта керування від оцінки математичного сподівання ступеня
підвищення тиску газу E (t ) , що описується моделлю DR-Hill. Дана модель є
одним із інструментів підвищення надійності, продуктивності і ритмічності
роботи ГПА.
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА ВИОЛЫ-ДЖОНСА НА ОСНОВЕ
АДАПТИВНОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО ОКНА
Луганский национальный университет имен Тараса Шевченко,
Старобельск, пл. Гоголя 1, 92700
Kalinichenko Y.V.
MODIFICATION OF THE ALGORITHM VIOLA-JONES WHICH BASED
ON ADAPTIVE SLIDING WINDOW
Luhansk Taras Shevchenko National University,
Starobelsk, sg.Gogolya 1, 92700

Аннотация. В данной статье предлагается эффективный подход для
модификации детекторов, основанных на принципе сканирующего окна, –
изменение шага движения сканирующего окна во время обработки — для
увеличения быстродействия без потери точности. А также демонстрируется
эффективность предлагаемого подхода на методе Виолы – Джонса.
Ключевые слова: детектор, алгоритм Виолы – Джонса, распознавание
образов, OpenCV.
Abstract. In this paper we propose an effective approach to modify the detectors
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which based on the principle of scanning window - change step movement of the
scanning window during processing - to increase speed without loss of accuracy. And
we demonstrate the effectiveness of the proposed approach on the method Viola Jones.
Key words: detector, algorithm Viola - Jones, pattern recognition, OpenCV.
Вступление.
На данный момент существует огромное разнообразие подходов для
обнаружения лиц. Метод, предложенный Виолой и Джонсом [1] в 2001 году,
стал настоящим прорывом в этой области. Однако сложность вычислений по
прежнему делает этот метод достаточно серьезной задачей для удовлетворения
требований реального времени (например, пропускная способность) даже на
мощных платформах. Скорость сканирования изображений сильно зависит от
размера шага сканирующего окна Δ – количества пикселей, на которое
сдвигается сканирующее окно. В большинстве доступных реализаций шаг
постоянный и определяется на этапе компиляции, что означает, что окно
смещается на постоянную величину и не зависит от содержания изображения.
В данной работе предлагается алгоритм адаптивного скользящего окна,
который улучшает пропускную способность без ухудшения точности
алгоритма путем изменения шага сканирования во время выполнения.
Обзор литературы.
В последние годы было предложено несколько аппаратных реализаций
детектора лиц Виолы-Джонса c высокой пропускной способностью [2] — [4].
Однако такие решения имеют два основных недостатка:
1) они требуют значительных инженерных усилий, что подразумевает
высокие единовременные затраты;
2) они недостаточно гибкие, что делает невозможным адаптацию системы
к каким-либо изменениям в сценарии применения.
Предложенная в данной работе алгоритмическая оптимизация улучшает
пропускную способность за счет снижения объема требуемых вычисление без
ухудшения точности.
Основной текст.
Обычно, в реализациях метода Виолы-Джонса при каждом изменении
размера сканирующего окна (либо изображения), это окно двигается по
изображению с шагом сканирования Δ. Мы же будем различать размер шага
вдоль оси x и оси y, т.е. ΔX и ΔY соответственно. Для простоты оставим
обозначение Δ, для случаев, когда ΔX = ΔY. Шаг сканирования влияния влияет
и на точность обнаружение и на пропускную способность. Большее значение
увеличивает пропускную способность, но в то же время ухудшает качество
распознавание, так как некоторые объекты могут быть пропущены. Если для
перемещений сканирующего окна будет найден такой критерий, что окно будет
двигаться быстрее в областях, которые не содержат объекты, и медленнее в
непосредственной близости от объекта, то тогда можно повысить скорость
сканирования всего изображения без ухудшения качества. Более того, быстрее
перемещая окно в однородных областях изображения, уменьшается шанс
классификатора ошибочно обнаружить искомый объект в фоновом
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изображении. В большинстве существующих реализаций, размер шага –
фиксированная величина, причем Δ = 1 или Δ = 2, т.к. более высокие значения
приводят к ухудшению качества.
Проведенный анализ обнаружил взаимосвязь между наличием лица в
области изображения и номером классификатора в каскаде, на котором данное
окно отвергается (будем называть этот номер ступенью выхода). В частности, в
областях, содержащих только фон, окно отвергается на более ранних ступенях
каскада, и, в общем, чем ближе лицо, тем выше ступень выхода. Окно может
быть смело сдвинуто на больший шаг при низком значении ступени выхода,
ибо в большинстве случаев это означает, что данная область не содержит
искомые объекты. А при приближении ступени выхода к максимальному
значению имеет смысл уменьшить шаг сканирования, чтобы не пропустить
искомый объект. Основная идея — тратить меньше времени на регионы
изображения, которые с высокой вероятностью не содержат искомые объекты.
Предлагаемый подход позволяет отбрасывать бесперспективные регионы,
используя пространственную локальность данных. Даже если отброшенные
регионы были не самыми затратными в плане вычислений, значительное
снижение количества окон приводит к более быстрой обработке каждого
изображения, не влияя на качество. Это особенно выгодно, т.к. при
непосредственном отбрасывании окна можно избежать предварительной
нормализации изображения подокна, являющейся довольно затратной
операцией. Данная нормализация необходима для минимизация влияния
различных условий освещения в методе Виолы-Джонса[1], [5].

Рис. 1. Алгоритм адаптивного скользящего окна
Различные значения пороговых значений обеспечивают различные
соотношения «пропускная способность – точность».
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Результаты.
Для анализа производительности предложенного алгоритма, были
использованы две метрики: отзыв (recall) и точность (precision). Определяются
они следующим образом:
recall =

TP
TP
; precision =
,
TP + EP
TP + FP

где ТР – число правильно определенных объектов, ЕР – число пропущенных
объектов, FP — количество ложных срабатываний.
При сравнении с реализацией детектора в библиотеке OpenCV, был
получен прирост скорости (кадр/с) до 2.03 раз без потерь в точности.
Заключение и выводы.
Данная оптимизация может быть применена для любого алгоритма
обнаружения объектов, в котором используются сканирующее окно и
каскадный классификатор. По сравнению с существующими подходами,
данный подход обеспечивает лучшие показатели в пространстве recall/precision,
что особенно важно для приложений реального времени. Предлагаемая
оптимизация позволяет достичь большей точности, чем существующие
реализаций, но при этом с меньшим объемом вычислений, а также может
использоваться в сочетании с распараллеливанием, для повышения
производительности.
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К РАЗРАБОТКЕ СУММАТОРА 4S4 С НЕПОЗИЦИОННЫМ
ПЕРЕНОСОМ
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Paulin O.N.
ON DESIGN OF THE ADDER 4S4 WITH NONPOSITIONAL CARRY
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Аннотация. В работе частично решается проблема отставания
быстродействия существующих двоичных сумматоров, предназначенных для
параллельной обработки больших потоков данных, от современных
требований. Ранее автором с соавторами был разработан трёхоперандный
сумматор с непозиционным переносом Гласера, который превосходил по
быстродействию существующие на тот момент сумматоры до полутора раз.
С целью дальнейшего повышения быстродействия сумматора в нём
увеличивается количество одновременно обрабатываемых им операндов с
трёх до четырёх. При этом обобщается непозиционный перенос Гласера.
Ниже строится описание параллельного двоичного сумматора четырёх
четырёхразрядных операндов (обозначен как 4S4), в виде таблицы его
функционирования.
Ключевые слова: двоичный параллельный сумматор, непозиционный
перенос Гласера, большие потоки данных, быстродействие, сумматор 4S4,
таблица функционирования.
Abstract. In the work partially is solved the problem of the backlog speed of the
existing binary adders intented for parallel processing of large data flows from
modern requirments. Earlier, the author and co-authors has been developed threeoperands adder with the Glaser non-positional carry, which surpassed the speed of
existing adders up to one and a half times. For a further improve the speed of the
adder in it increases the number of simultaneously processed operand from three to
four. Thereat, the Glaser non-positional carry is generalized. Below is built a
description of a parallel binary adder four four-digit operands (labeled as 4S4), in
the form of the functioning table.
Keywords: binary parallel adder, Glaser non-positional carry, large data flows,
speed, adder 4S4, functioning table.
Введение. Несмотря на широкое применение методов параллельной
обработки данных, производительность современных компьютерных систем
(КС) отстаёт от требований оперативной обработки больших и сверхбольших
потоков данных. Эти потоки интерпретируются как арифметические
многорядные двоичные коды (МРК); при этом обработка заключается в
преобразовании МРК в однорядный двоичный код с использованием базовой
операции − свёртки кодов − как обобщения операции их сложения.
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Первоначально [1-6] обработка массива данных осуществлялась
поразрядно – обрабатывались разрядные срезы (РС) с помощью полных
одноразрядных сумматоров (ПОС), то есть операционных элементов (ОЭ) типа
3→2. Затем Храпченко В.М. предложил многооперандную обработку, при
которой РС обрабатывались с помощью многооперандных (количество
операндов − три и более) одноразрядных сумматоров (МОС). Далее К. Уоллес
предложил дерево для свёртки вида 6→2, состоящее из четырёх ПОС, с
помощью которого проводилась послойная обработка МРК, основанная на
стекающем переносе. Затем n-арная обработка с помощью многооперандных
сумматоров стала включать в себя одновременную обработку с помощью
компрессоров нескольких РС, например, четырёхразрядными узлами 4→2,
которые предложили Брик В.А. и Лушпин Л.И., а также М. Санторо.
Усложнились процедуры обработки – они стали комбинированными,
сочетающими новые и известные методы (Гамаюн В.П., Ромм Я.Е.).
Известные многоэтапные процедуры и методы свёртки МРК обладали
существенными недостатками: не использовали естественную симметрию
данных, сводились на последнем этапе к суммированию только двух рядов
кодов на основе классической бинарной арифметики, не использовали методы
минимизации времени задержки переносов. Эти недостатки не позволяли
проектировать компоненты КС, предназначенные для обработки больших
потоков данных с высоким быстродействием. Поэтому был предложен новый
подход к обработке МРК [7], основанный на аппарате симметрических
функций (СФ) [8]. При этом для описания функционирования цифровых
устройств используются специальным образом формируемая таблица
функционирования (ТФ).
Свойство симметрии функции относительно её аргументов применительно
к сумматору двоичных одноразрядных слагаемых (бит) заключается в том, что
независимо от конкретного расположения «1» в столбце суммируемых бит,
результат будет определяться только количеством «1» в этом столбце. Так, если
в столбце из восьми слагаемых имеется 3 единицы в любых позициях столбца,
то результат будет описываться симметрической функцией H8(3); она
принимает значение 1, если в столбце присутствуют ровно 3 единицы.
В работе [9] рассмотрены процедуры параллельной обработки МРК и
исследована многоразрядная многооперандная обработка для области бит,
охватывающей все биты МРК (его фрагмента), произвольной конфигурации с
единой позиции, основанной на применении аппарата СФ. Предложено вместо
традиционной процедуры вида цепочки преобразований m→m'→m''→...→2→1,
где m'=logkm; m''=logkm'; и т.д.; k – коэффициент свёртки, применять процедуру
вида m→m'→m''→...→3→1, используя на последнем этапе свёртки
трёхоперандный сумматор (ТОС) [10, 11], с помощью которого существенно
ускоряется обработка МРК по сравнению с прототипом [12] и до полутора раз –
по сравнению с традиционным двухоперандным сумматором.
Однако требования к производительности растут и ТОС уже не во всех
случаях им удовлетворяет.
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Цель работы: построение более производительного сумматора за счёт
увеличения количества суммируемых слагаемых.
Непозиционный перенос и его связь с позиционным переносом. Ниже
рассматривается четырёхразрядный четырёхоперандный сумматор двоичных
арифметических прямых (дополнительных) кодов, который обозначен 4S4.
Особенностью предлагаемого подхода к построению сумматора является
использование непозиционного переноса, предложенного Гласером [11]. В
патенте Гласера каскады содержат 1 и 2 разряда, обрабатывают 3 операнда, а
перенос описывается двумя битами одного веса и осуществляется по двум
линиям. В данном случае предлагаемый перенос построен по аналогии с
переносом Гласера, однако модифицирован на случай четырёх операндов –
введен дополнительный, 3-й бит переноса (фактически – это обобщение
переноса Гласера).
Предварительно рассмотрим максимально возможный перенос из
сумматора 4S4
Определение. Областью бит (ОБ) будем называть множество бит,
обрабатываемых сумматором.
Утверждение. Ни при каких значениях входных данных в случае
квадратной ОБ (4х4) не возникнет двоичный позиционный перенос через 2
разряда.
Доказательство. Пусть вся ОБ заполнена единицами (рис. 1). Это
означает, что все четыре слагаемые Х имеют максимальные значения 1111.
Тогда результат суммирования всех бит всех Х даёт двоичный код 111100, это
значение является максимально возможным. В этом коде старшие 2 разряда
являются битами позиционного переноса Р=11, а остальные биты представляют
собой поразрядную сумму S. Если же на вход сумматора поступит
максимальный код переноса (11), то результирующий код станет равным:
111111, то есть перенос в третий разряд не возникнет.
Далее

сопоставим

позиционного

переноса

кодам
коды

непозиционного переноса (табл. 1).
Нетрудно видеть, что связь между
позиционными и непозиционными
переносами в порядке С3С2С1 и
Р2Р1(! – знак инверсии логической

Рис. 1. Определение переносов при

переменной) задаётся следующими

максимальном заполнении ОБ

логическими выражениями:

Р1 = !С3!С2С1∨ С3С2С1; Р2 = С2С1. С1 = Р1∨Р2; С2 = Р2; С3 = Р2Р1.
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Таблица 2
Функционирование сумматора 4S4 с непозиционным переносом
СВС
Q

Входные
переносы Свх
Свх3 Свх2 Свх1

Выходные
Перенос
переносы Свых
Р
Свых1 Свых3 Свых2 Р2
Р1

S4

Разряды
суммы S
S3 S2 S1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

0
0
0
1
0
0
0
1
…
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
…
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1
…
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
…
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
1
1
0
1
1
1
…
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
…
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
…
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
…
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
…
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
…
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

0
0
1
1
0
1
1
0
…
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
…
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0

0
1
0
1
1
0
1
0
…
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
…
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1

1

…
12

13

14

15

16

…
28

29

30
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Свых1 = 0
Свых2 = 0
Свых3 = 0

Свых1 = Свх3
Свых2= Свых3 = 0
Свых1 = Свх2
Свых2= Свых3 = 0
Свых1 = Свх1
Свых2= Свых3 = 0
Свых1 = 1
Свых2= Свых3 = 0

Свых1 = 1
Свых2= Свх3
Свых3 = 0
Свых1 = 1
Свых2= Свх2
Свых3 = 0
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Таблица 2 – продолжение

Входные
Выходные
Перенос
Разряды
переносы Свх
переносы Свых
Р
суммы S
Свх3 Свх2 Свх1 Свых1 Свых3 Свых2 Р2 Р1 S4 S3 S2 S1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

31

0
0
0
1
0
0
0
1
…
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
…
0
0
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1
…
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
…
0
0
1
1

0
1
1
1
0
1
1
1
…
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
…
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
…
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
…
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
…
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
…
1
1
1
1

1
0
0
1
0
0
1
0
…
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
…
0
0
1
1

1
0
1
0
0
1
0
1
…
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
…
0
1
0
1

32

…
44

45

46

47

48

…
60

Правила
установления
связи бит
переноса
14

Свых1 = 1
Свых2= Свх1
Свых3 = 0
Свых1 = Свых2 = 1
Свых3 =0

Свых1 = Свых2 = 1
Свых3 = Свх3
Свых1 = Свых2 = 1
Свых3= Свх2
Свых1 = Свых2 = 1
Свых3= Свх1
Свых1 = Свых2 =
= Свых3 = 1

Табл. 2 формируется следующим образом. Решающую роль для
функционирования сумматора играет суммарный вес слагаемых (СВС) Q в
десятичном представлении; под эту переменную выделен 1-й столбец. Все
значения Q объединяют по 4 строки в соответствии с возможными вариантами
значений функций входного переноса Свх (3 бита, столбцы 2..4).
Следующие столбцы (5..7) выделены для выходного переноса (также 3
бита). Далее (столбцы 8..13) представлены результаты суммирования
слагаемых и входных переносов. В последнем, 14-м, столбце отражена связь
между выходными и входными переносами.
Опишем последовательность заполнения табл. 2. Сначала заполняются
первые 4 столбца – это входные данные. Затем вычисляются суммы R = Q + C,
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где С – суммарное число единиц в коде входного переноса (десятичное число),
которые затем переводятся в двоичную форму R'. Результат R’ – это
конкатенация позиционного переноса Р = Р2Р1 и поразрядных значений сумм
S4S3S2S1, т.е. R’=P.S (6 бит, столбцы 8..13). Р переводится в Свых в соответствии с
табл. 1. Так формируются выходные данные работы сумматора.
Особый интерес представляет 14-й столбец. Он заполняется в результате
сопоставления Свых и Свх по своим значениям в их столбцах для одного
значения Q. Здесь возможны 2 варианта: 1) все 4 бита столбца являются
двоичной константой, которая и фиксируется в 14-м столбце; 2) определённый
столбец Свых повторяет некоторый столбец Свх; это совпадение также
фиксируется в 14-м столбце.
Построенная табл. 2 – это и есть таблица функционирования (ТФ)
сумматора 4S4, которая полностью описывает поведение сумматора при любых
возможных значениях входных данных.
Выводы. Для достижения заявленной цели разработки двоичного
сумматора 4S4 решена задача построения таблицы его функционирования.
ТФ сумматора 4S4 полностью описывает его поведение при любых
возможных значениях входных данных; она является базой для дальнейшего
проектирования многоразрядного сумматора четырёх операндов.
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Анотація. В роботі розглянута архітектура контролера у системі
ASP.NET Web API, запропоновано поділ процесу обробки запиту на логічні й
структурні частини.
Ключові слова: архітектура, контролер, метод, REST, сервіс.
Аннотация. В работе рассмотрена архитектура контроллера в системе
ASP.NET Web API, предложено разделение процесса обработки запроса на
логические и структурные части.
Ключевые слова: архитектура, контроллер, метод, REST, сервис.
Abstract. Abstract. The paper considers system controller architecture ASP.NET
Web API, proposed separation processing request logical and structural parts.
Keywords: architecture, controller method, REST, service.
Вступ.
На сьогоднішній день одним із розповсюджених інструментів для
розробки веб-сервісів є платформа розроблена компанією Microsoft – ASP.NET.
Вона являє собою загальну основу, яка слугує базою для таких технологій як
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ASP.NET WebForms, ASP.NET MVC та ASP.NET Web API. Кожна з них
покликана вирішувати схожі задачі, але у різний спосіб.
ASP.NET Web API виділяється тим, що ця технологія спроектована
виключно для побудови Web-сервісів спрямованих на використання іншими
програмними додатками, такими як сайти, мобільні додатки, настільні додатки,
тощо.
Якщо подивитись детально на запропоновану Microsoft архітектуру
інструменту, то її можна звести до схеми, поданої на рисунку 1.

Рис. 1. Шлях виконання запиту у системі Web API
При розробці сервісів розробники більше всього уваги приділяють
контролерам та методам у них, які відповідають за обробку запитів (Actions),
так як вони є носіями бізнес-логіки сервісу.
Огляд літератури.
Найкраще себе у сьогоднішній день зарекомендували сервіси, які
відповідають стандартам REST. Якщо детально розібратись у структурі
інтерфейсу, викладеного у публікації [1], та проаналізувати бізнес-вимоги до
такого роду сервісів, то випливає, що у переважній своїй більшості контролери
використовують одну й ту ж структуру та призначення методів [2].
Вхідні дані та методи.
Якщо ми повернемось до рисунку 1, то можемо зауважити, що побудова
контролерів системи повністю лежить на розробниках. Це надає повну свободу
вибору підходу та реалізації бізнес-логіки. Але у цієї свободи є й зворотній бік
– у великих розподілених командах розробників, які працюють над великим
сервісом, можуть виникнути труднощі зі збереженням єдиного стилю та
підходу до побудови різних частин системи, а також через велику кількість
контролерів та методів виникає велика ймовірність дублювання коду.
Перераховані вище чинники погано впливають на якість розроблюваного
сервісу і на його складність підтримки у майбутньому, що збільшує затрати
бізнесу.
Для вирішення окреслених проблем пропонується розробити каркас для
побудови контролерів, який би при цьому не зробив систему менш гнучкою.
Наступні вимоги висуваються до розроблюваної архітектури:
1. Розділення бізнес-моделі (domain model) та моделі інтерфейсу (view
model) – це необхідно для забезпечення простоти внесення змін до бізнесНаучные труды SWorld
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логіки та внутрішньої організації даних у системі без зміни даних, що отримує
користувач (виконання принципу інкапсуляції);
2. Чітке розділення процесу обробки запиту на окремі частини.
3. Чітке розділення задач між модулями – кожен модуль повинен
відповідати за виконання певної роботи для спрощення розуміння системи;
4. Розділення системи не тільки на логічні, але й на структурні
компоненти – зменшення зв’язності у системі, що дасть змогу розробляти
компоненти незалежно одне від одного і призведе до збільшення швидкості
розробки.
Результати. Обговорення та аналіз.
Якщо узагальнити запити, які можуть виконуватись до системи, то їх
можна розділити на два типи: “модифікуючі” та “не модифікуючі”. До “не
модифікуючих” відносяться два методи: OPTION та GET. До “модифікуючих”
– POST, PUT, PATCH, DELETE. Розглянемо обробку кожного окремо.
“Не модифікуючий” запит відповідає за отримання даних з серверу без
внесення змін до них. На рисунку 2 наведено запропоновану модель обробки
“не модифікуючого“ запиту.

Рис. 2. Шлях виконання “не модифікуючого” запиту
“Модифікуючий” запит відповідає за внесення змін до даних, будь до
додавання нових входжень, модифікація чи видалення. На рисунку 3 наведено
запропоновану модель обробки “модифікуючого” запиту.
У наведених моделях зміна поведінки методу контролеру виконується
через цілковиту заміну певного компоненту, або через заміну сервісів. Такий
підхід дає змогу розмежувати компоненти між собою в результаті чого
розробники можуть розробляти частини системи паралельно.
Для забезпечення розподілення бізнес-моделі та моделі інтерфейсу для
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кожної моделі даних, яка відправляється користувачу сервісу, потрібно
створити певне відображення бізнес-моделі. Воно не повинно в точності їй
відповідати, а лише відображати структуру даних для ресурсу, в якому
використовується. Іншими словами має місце відношення один до багатьох, де
у однієї бізнес-моделі може бути безліч відображень.
Недоліками запропонованої архітектури є закладений в її основу високий
рівень абстракції та безмежна можливість до дроблення на компоненти, що при
некоректному використанні може призвести до значних труднощів на етапі
підтримки сервісу.

Рис. 3. Шлях виконання “модифікуючого” запиту
Висновоки.
У результаті виконаних досліджень була запропонована архітектура, яка
відповідає стандартам REST, сучасним вимогам до Web-орієнтованих сервісів
та потребам розробників цих сервісів. Розбиття системи на незалежні сервіси
дало змогу ефективніше повторно використовувати існуючий код та зробило
простішим внесення змін до поведінки методів контролеру.
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Фешанич Л. І., Семенцов Г. Н.
РОЗРОБЛЕННЯ ОПИСОВОЇ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ТРЬОХ
ПІДСИСТЕМ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИМ АГРЕГАТОМ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15
Feshanych L.I., Sementsov G.N.
DEVELOPMENT OF A DESCRIPTIVE PHYSICAL MODEL OF THE
INTERACTION OF THREE SUBSYSTEMS IN AUTOMATIC CONTROL OF
GAS PUMPING UNITS
National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, 76019

Розглянуто описову фізичну модель взаємодії механічних, теплових і
газодинамічних процесів у системі автоматичного керування відцентрових
нагнітачів газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом.
Проаналізовано
існуючі
способи
антипомпажного
регулювання
газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом. Побудовано модель
системи антипомпажного регулювання та захисту відцентрових нагнітачів
газоперекачувальних агрегатів.
Ключові слова: описова фізична модель, антипомпажне регулювання,
газоперекачувальний агрегат, газотурбінний привід
A descriptive physical model of the interaction of mechanical, thermal and gasdynamic processes in the system of automatic control of pumps centrifugal gas
compressor units with gas turbine drive is considered. Existing methods antisurge
regulation of gas pumping units with gas turbine drive are analyzed. The model of the
system of antisurge regulation and protection of centrifugal pumps gas pumping unit
is constructed.
Keywords: descriptive physical model, antisurge regulation, gas pumping units,
gas turbine drive
Вступ.
З метою вибору та обґрунтування напрямків удосконалення методу
автоматичного антипомпажного захисту відцентрових нагнітачів ГПА з
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газотурбінним приводом та подальших досліджень необхідно побудувати
описову
фізичну
модель
процесу
автоматичного
керування
газоперекачувальним агрегатом, як складним об’єктом керування, в якому
одночасно відбувається декілька фізичних процесів, якими треба керувати:
механічні, теплові (перетворення хімічного палива в тепло), газодинамічні
(стиснення і розширення газу), що дозволить визначити напрямки подальших
досліджень щодо удосконалення методу шляхом злиття (об’єднання)
інформації про спостережуваний випадковий процес та використання нових
методів оброблення інформації.
Основний текст.
Взаємозв’язки елементів системи САК ГПА ілюструється на рис. 1, з якого
бачимо, що компримування природного газу є сукупністю трьох взаємодіючих
підсистем: механічної, теплової і газодинамічної. Режими їх роботи і показники
Хм, Хт, Хг залежать від керуючих впливів Ум, Ут, Уг та різноманітних збурюючих
факторів Zм, Zт, Zг, (технічний стан відцентрового нагнітача, хімічний склад Vx
реального транспортованого газу, температура навколишнього середовища tс,
атмосферний тиск Ратм та ін.), які мають випадковий характер та великі
динамічні можливості. Ця обставина веде до створення складних динамічних
процесів, які відбиваються на технологічних, енергетичних та економічних
показниках роботи компресорної станції.

Рис. 1. Описова фізична модель взаємодії трьох підсистем у динамічній
системі САК ГПА: Ум, Ут, Уг – керуючі впливи; Хм, Хт, Хг – показники роботи
ГПА; Zм, Zт, Zг – збурюючі фактори
Відзначимо, що різнорідність підсистем та їх елементів проявляється як у
фізичній різнорідності, так і у різнорідності фізичних законів та математичних
моделей, що описують процеси їх функціонування. Механізму взаємодії
підсистем з оточуючим середовищем притаманна також різноманітність
фізичної природи та математичних моделей, що описують ці взаємодії.
Багатокритеріальність оцінок процесів, які мають місце в системі
компримування газу пов’язана з тим, що ефективність кожної з підсистем
оцінюється за власними критеріями, які іноді суперечливі.
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Наприклад, якщо під впливом зовнішніх факторів змінився тепловий стан
об’єкта керування, тоді збільшення температури відповідно підвищує тепловий
перепад на турбіні, що збільшує споживану потужність турбіни, а надлишок
потужності, в свою чергу, веде до збільшення швидкості обертання ротора, що
супроводжується зростанням ступені підвищення тиску газу, який ще більше
збільшує перепад температури [1].
Отже, регульовані величини у такому випадку могли б зростати до
небезпечних значень, якщо були б відсутні регулятори. Зміна хоча б одного із
регулюючих факторів поновлює картину рівномірного розподілу споживаних і
потрібних потужностей, після чого настає певний рівноважний усталений
режим роботи ГПА.
Збільшення ступеня підвищення тиску газу до граничного помпажного
стану супроводжується зростанням ККД ГПА, що є позитивним процесом, але
це може привести до аварійного режиму і тому не допускається
антипомпажним регулятором і антипомпажним клапаном.
Для підвищення продуктивності і ефективності технологічного процесу
компримування природного газу необхідне автоматичне регулювання усіх
перерахованих процесів і антипомпажний захист. При цьому вихідними
параметрами системи будуть кутова швидкість обертання вала нагнітача,
температура газів в камері згоряння і ступінь підвищення тиску газу. Як
керуючі впливи використовують подачу палива, зміну вихідної площі
реактивного сопла та поворот лопаток вхідного направляючого апарату [1-3].
Ці питання розглядатимемо на прикладі ГПА Ц-6,3В як об’єкта керування.
Він складається з таких основних систем і механізмів: відцентрового нагнітача
(ВН) із системою ущільнення, газотурбінного двигуна, системи масло
забезпечення,
вхідного
тракту
з
повітрозабірними
камерами,
повітроочищувачами та пристроєм антизледеніння; системи обігріву та системи
вентиляції відсіків агрегату та маслобаків; систем електроживлення,
пожежогасіння, виявлення загазованості, виміру вібрації двигуна, вібрації та
осьового зсуву нагнітача; апаратури первинних перетворювачів, САК ГПА,
виконавчих механізмів, кранової обв’язки двигуна та ВН (рис.2):
кран 1 – підключення ВН до вхідного колектора компресорної станції
(КС),
кран 2 – підключення ВН до вихідного колектора КС,
кран 4 – продувка та поступове заповнення порожнини ВН перед пуском
агрегату,
кран 5 – випуск газу на “свічку” при продувці порожнини ВН в період
пуску та в період зупину агрегату,
кран 6 – підключення ВН до кільцевого колектора КС,
кран 9 – випуск паливного газу на свічу з трубопроводу між краном 12 та
стопорним клапаном СК в період зупину ГПА,
кран 10 – випуск пускового газу на “свічку”,
кран 11 – подача пускового газу,
кран 12 – подача паливного газу.
Режим роботи ГПА – безупинний протягом 25000 годин з періодичним
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зовнішнім оглядом та регламентними роботами під час його зупину та ремонту.
Помпаж двигуна має контролюватися засобами системи антипомпажного
захисту і давачами газотурбінного приводу, але при виникненні помпажу на
газотурбінному приводі (ГТП), має виконуватися алгоритм аварійної зупинки
цілого ГПА.

Рис. 2. Схема ГПА з двигуном типу Д-336-2: КЗ – камера згоряння, АПК –
антипомпажний клапан, ДГ – дозатор газу, СТ – силова турбіна, ТНТ –
турбіна низького тиску, ТВТ – турбіна високого тиску, КВТ – компресор
високого тиску, КНТ – компресор низького тиску
Запал і горіння палива підтримується 2-ома пусковими форсунками, що
інтегровані з агрегатами запалювання в корпусі камери згоряння.
Встановлено, що для антипомпажного регулювання ГПА з газотурбінним
приводом використовуються два способи що наведені, на рис.3.
Антипомпажний захист ВН ГПА є підзадачею загальної проблеми
оптимального керування компресорними станціями, зокрема дотискувальними
компресорними станціями підземних сховищ газу, які повинні забезпечувати
високу надійність і продуктивність роботи, досягнення найбільшої
ефективності функціонування єдиної системи газопостачання України.
Структуру запропонованої системи антипомпажного регулювання та
захисту ВН ГПА наведено на рис.4 [4].
Антипомпажне регулювання і захист передбачають збереження безпечної
відстані між робочою точкою ВН і межею його помпажу та оптимальним
режимом роботи ВН ГПА. Захист здійснюється за допомогою зміни положення
захисного антипомпажного клапана на необхідну величину, а регулювання корегуванням завдання регулятору швидкості обертання ВН.
Алгоритми антипомпажного регулювання реалізуються у вигляді
прикладної програми PLC – контролера САК ГПА. Вони дозволяють врахувати
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як зміну газодинамічних умов в лініях всмоктування і нагнітання ВН, так і
динаміку наближення робочої точки характеристики ВН до межі помпажу.

Рис. 3. Способи керування газоперекачувальними агрегатами і
газотурбінними приводами
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Рис. 4. Модель системи антипомпажного регулювання та захисту ВН ГПА:
ГТУ – газотурбінна установка, ПП – передпомпажний стан, МЖ – стан
м’якого помпажу, ЖП – жорсткий помпаж
Другий канал, канал антипомпажного захисту, є найбільш швидкодіючим і
визначає момент входження ВН в помпаж на ранніх стадіях його зародження за
рахунок виявлення обертального зриву, який передує помпажу і видає сигнал
У2(t) на форсоване відкриття антипомпажного клапана для екстреного виводу
ГПА із зони небезпечних режимів роботи.
Математичне забезпечення алгоритмів розпізнавання аварійних режимів
ґрунтується на багатопараметричному груповому статистичному аналізі
сигналів великої кількості давачів процесу компримування газу в реальному
часі. При цьому кожні 10мс повинні обчислюватися параметри, що
характеризують ступінь нестаціонарності процесу, які відповідають алгоритмам
розпізнавання помпажу.
Врахуємо, що існуючим системам антипомпажного захисту (АПЗ) властиві
певні недоліки [5-8] :
- алгоритми роботи системи не враховують зміни початкових умов на
всмоктуванні компресора, внаслідок чого лінія налаштування системи АПЗ
потребує корегування при зміні температури навколишнього середовища, тиску
газу на вході в нагнітач, хімічного складу реального транспортованого газу;
- системи АПЗ мають недостатню швидкодію;
- положення лінії налаштування системи АПЗ не враховує швидкість зміни
характеристики мережі в напірному трубопроводі;
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- відсутня інформація про величину запасу до помпажу і поточне
положення дроселюю чого елемента перепускного клапана;
- відсутній автоматичний перевід системи АПЗ з дистанційного режиму
керування на автоматичний режим при виході робочої точки компресора на
лінію налаштування системи;
- системи АПЗ, що експлуатуються, мають обмежені функціональні і
сервісні можливості.
Отже на основі аналізу описової фізичної моделі взаємодії різних процесів
у системі автоматичного керування і антипомпажного захисту ГПА
встановлено, що до теперішнього часу залишається актуальною проблема
антипомпажного захисту ГПА, який повинен забезпечувати ідентифікацію
помпажу з формуванням сигналу “помпаж”, переривання виниклого помпажу
шляхом формованого відкриття антипомпажного клапана (АПК) з подальшим
переходом в режим регулювання, формування сигналу “Вимога аварійної
зупинки” при ідентифікації неусовного помпажу.
Керування антипомпажним клапаном може виконуватися сигналами
регуляторів, що входять до складу системи антипомпажного регулювання
(АПР). Сигналами АПР кожного з агрегатів групи у випадку послідовного
з’єднання неповнонапорних відцентрових нагнітачів, сигналом від оператора
САК ГПА, сигналом від САК компресорного цеха.
Враховуючи вище наведену характеристику описової фізичної моделі
досліджуваного об’єкта, доцільно розглянути математичні основи синтезу
спостерігачів за рівнем використовуваної поточної інформації.
Висновок.
Розроблено описову фізичну модель взаємодії механічних, теплових і
газодинамічних процесів у системі ВН ГПА з газотурбінним приводом, що
дозволило визначити напрямки подальших досліджень щодо удосконалення
методу шляхом злиття (об’єднання) інформації про спостережуваний
випадковий процес та використання нових методів оброблення інформації.
Встановлено, що для антипомпажного регулювання ГПА з газотурбінним
приводом використовуються два способи. Запропоновано модель системи
антипомпажного регулювання та захисту відцентрового нагнітача
газоперекачувального агрегату.
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DECISION-MAKING SYSTEM FOR FURTHER DEVELOPMENT OF
MACHINE BUILDING COMPANY
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv, 68 Desantnykiv 10, 54003

Аннотация. В работе рассматриваются влияющие факторы на работу
систем автоматизированного проектирования на примере конкретного
машиностроительного предприятия. С помощью метода медиан рангов
определена оптимальная возможность повышения конкурентоспособности
программного обеспечения данного предприятия.
Ключевые слова: САПР, метод медиан рангов, SWOT-анализ.
Abstract. In this paper examines the factors affecting work CAD systems on the
example of a specific machine-building enterprise. Using the method of median ranks
determined the optimal opportunity to increase the competitiveness of software of the
enterprise.
Key words: CAD, method of median ranks, SWOT-analysis.
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Вступление.
В условиях нестабильной ситуации в стране важнейшей задачей
машиностроительного предприятия является постоянный контроль за
конкурентоспособностью своего программного обеспечения (ПО). Для
своевременной оценки текущей ситуации, принятия сбалансированных
решений, для управления прибылью предприятия как основным показателем
финансовых результатов функционирования, необходим оперативный анализ, а
в ряде случаев – мониторинг ПО.
Обзор литературы.
Поскольку информационные технологии быстро меняются, для их
формирования большое значение имеют экспертные оценки, сделанные на
основании мониторинга имеющегося ПО, следствие этого – получение на их
основе необходимого массива информации, разработка методов анализа,
ориентированных на активное использование. Одним из методов, основанных
на экспертных оценках, является SWOT-анализ. Этот метод широко
применяется в зарубежной и отечественной практике финансового анализа, где
он рассматривается как важнейший инструмент маркетингового анализа
организации [1]. Однако при детализации SWOT-анализа и включения в него
математических расчетов основных балансовых коэффициентов, его можно и
целесообразно рассматривать как комплексный метод оценки дальнейшего
развития
систем
автоматизированного
проектирования
(САПР)
машиностроительных предприятий.
SWOT-анализ – это анализ внешней и внутренней среды организации.
Анализу подлежат сильные стороны (Strength), слабые стороны (Weakness)
внутренней среды, а также возможности (Opportunities) и угрозы (Threats)
внешней среды организации. Методология SWOT-анализа предполагает
сначала выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, после
этого установление связей между ними, которые в дальнейшем могут быть
использованы для формулирования стратегии организации [1].
Входные данные и методы.
На основе проведенного анализа для выявления наиболее влиятельных
факторов Дж. Вильсон предложил матрицу, с помощью которой определяется
влияние фактора на ПО и вероятность усиления его влияния [1]. Приведем
варианты факторов (табл. 1) в SWOT-таблице для оценки имеющейся САПР.
Создана экспертная комиссия в составе из 6 человек. Для определения
стратегии дальнейшего развития САПР каждый эксперт заполняет матрицу
воздействий возможностей на преимущества системы (табл. 2) [4].
На пересечении S с O проставляется экспертная оценка их взаимного
влияния в баллах от 0 до 5 (табл. 3).
Итоговая сумма баллов по столбцам показывает приоритетность учета того
или иного фактора при выборе стратегии:
m

(

)

R j = max ∑ aij j = 1, n ,
j

i =1

(1)

где aij – элемент матрицы, n – количество возможностей, m – количество
преимуществ.
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ВНУТРЕНЯЯ СРЕДА

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Таблица 1

Влияние факторов на САПР
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗИ
«O» – OPPORTUNITIES
«T» – THREATS
1. Бесплатное привлечения
1. Сложность имплементации
разработчиков из сферы
переработанных программных модулей с
высшей школы на основании
теми, которые остаются в системе;
договоров о сотрудничестве;
2. Отказ на определенном этапе
привлеченных разработчиков со стороны
2. Реинжиниринг ПО [2];
высших учебных заведений от участия в
3. Захват смежных сегментов;
реинжиниринге;
4. Сотрудничество с другими
3. Завоевание рынка IT-услуг САПР
предприятиями;
другими системами.
5. Использование новых
технологий.
ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕДОСТАТКИ
«S» – STRENGTH
«W» – WEAKNESS
1. Опыт работы с системой
1. Невысокий уровень программистского
более 15 лет;
потенциала;
2. Эффективная геометрическая 2. Устаревшая СУБД;
модель обьектов;
3. Модуль выпуска УП для станков с
3. Невысокие требования к
ЧПУ не охватывает некоторые форматы
вычислительному комплексу.
данных [3];
4. Модуль раскроя реализует
оптимизацию только по
технологическому принципу;
5. Очень сложный процесс интеграции с
международным форматом данных IGES.
Определение оптимальной возможности
Возможности
Преимущества
O1
O2
O3
O4
a11
a12
a13
a14
S1
a21
a22
a23
a24
S2
a31
a32
a33
a34
S3
R
R1
R2
R3
R4

Таблица 2
O5
a15
a25
a35
R5
Таблица 3

Шкала взаимного влияния стратегий
Лингвистическое значение
Числовое значение
Отсутсвие влияния
0
Очень слабое влияние
1
Слабое влияние
2
Умеренное влияние
3
Сильное влияние
4
Очень сильное влияние
5
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В результате получили ранжирование возможностей от каждого эксперта,
причем ранг 1 присваивается лучшему, ранг 2 – второй по привлекательности
и т. д.
Ранги возможностей по степени привлекательности приведены в
обобщенной таблице 4.
Таблица 4
Итоговая сумма баллов каждого эксперта
Возможность O1 O2 O3 O4 O5
Эксперт
2 1 3 4 5
1
1 2 4 3 5
2
2 1 4 5 3
3
3 2 1 5 4
4
4 3 2 5 1
5
2 1 4 3 5
6
Используем метод медиан рангов [4] для определения оптимальной
возможности повышения конкурентоспособности ПО. Упорядочим оценки
каждого эксперта по возрастанию. Затем найдем медиану, то есть среднее тех
значений, которые стоят на m = 6/2 = 3 и 4 местах (табл. 5).
Таблица 5
Упорядоченные оценки каждого эксперта
Возможность O1 O2 O3 O4 O5
№
4 3
4
5
5
1
3 2
4
5
5
2
2 2
4
5
5
3
2 1
3
4
4
4
2 1
2
3
3
5
1 1
1
3
1
6
Медианы рангов
2 1,5 3,5 4,5 4,5
Итак, ранжирование по методу медиан рангов имеет вид (табл. 6).
O2 < O1 < O3 < (O4 ~ O5 )

(2)

Результаты.
Здесь запись типа «О2<О1» означает, что проект О2 предшествует
альтернативе О1 (т.е. проект О2 лучше проекта О1). Поскольку некоторые
альтернативы получили одинаковую сумму баллов, то по данному методу они
эквивалентны, а потому объединены в группу – класс эквивалентности. В
результате получаем, что проведение реинжиниринга является наиболее
эффективным решением для повышения конкурентоспособности и продления
жизненного цикла ПО. Используя «угрозы» и «недостатки» SWOT-таблицы,
лицо, принимающее решение может более углубленно проанализировать
текущее состояние предприятия, что позволит получить уточненное
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ранжирование.
Заключение и выводы.
В работе были предложены факторы, влияющие на работоспособность
больших программных систем машиностроительных предприятий.
В результате исследований с помощью экспертной оценки воздействий
возможностей системы на ее преимущества избран реинжиниринг САПР как
эффективное решение для повышения конкурентоспособности и продления
жизненного цикла ПО машиностроительного предприятия.
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AVTOMATIZACIJA TESTING ELECTRICAL INSULATION OF LAMPS
FOR GENERAL LIGHTING
Mordovian state University. N. P. Ogarev,
Saransk, Bolshevik 68, 430005

Аннотация. В данной работе рассматривается один из возможных
вариантов
информационной
измерительной
системы
(ИИС)
для
автоматизации испытаний светильников.
Ключевые слова: светильник, испытание, автоматизация, ИИС, датчик,
преобразователь, микропроцессор, метрология, погрешности.
Abstract. In this paper we consider one of possible variants of information
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measurement systems (IMS) to automate the testing of lamps.
Key words: fixture, test, automation, IMS, sensor, transmitter, microprocessor,
interface, metrology, error.
К светильникам общего назначения относятся светильники с лампами
накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и
другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает
1000 В.
Производство светильников, в частности для уличного освещения,
относится к относительно трудоёмким производствам. На производительность
труда оказывают влияние многие факторы, из которых можно выделить:
технический уровень производства, включая: а) уровень технологии; б)
энерговооружённость труда; в) уровень автоматизации и механизации,
выполняемых технологических операций, включая операции измерения и
контроля в данном технологическом процессе; г) применения стандартных
средств технологического оснащения:
приспособлений, инструментов,
измерительных
приборов;
сложность
изготавливаемой
продукции;
квалификация рабочих, выполняющих данные процессы; условия труда и
другие факторы. Повышение производительности труда при изготовлении
светильников относится к первостепенным задачам, стоящим перед
коллективами светотехнических предприятий.
Производство светильников состоит из сравнительно большого числа
технологических процессов, как однооперационных, так и многооперационных.
Особое место при производстве светильников занимают
процессы их
испытаний.
Испытания светильников проводятся в соответствии с ГОСТ Р МЭК
60598-1-2011 [1]. При этом выполняются электротехнические, климатические и
другие испытания. В результате испытаний необходимо получить достоверную
измерительную информацию с учетом внешних и внутренних влияющих
факторов.
В современной измерительной технике наметились общие тенденции,
позволяющие исключить, скорректировать, скомпенсировать влияние внешних
факторов - это переход от единичных приборов к измерительным системам.
Применение микропроцессоров в измерительных системах и устройствах для
переработки измерительной информации, применение числового программного
управления процессом измерений привели к созданию информационноизмерительных систем (ИИС). ИИС, согласно ГОСТ Р8.596-2002, - это
совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов,
образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств,
функционирующих как единое целое, и обеспечивающих одновременное
получение человеком (оператором) или другими управляющими структурами
(например, ЭВМ в структуре АСУ предприятия) необходимой информации о
состоянии сложного объекта измерения.
На рисунке 1 показана примерная структурная схема ИИС для контроля
электрической прочности изоляции и некоторых других параметров,
подлежащих контролю при испытаниях светильников для ламп накаливания.
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Рис. 1. Примерная структурная схема ИИС
На схеме показаны: первичные преобразователи (Д - датчики), вторичные
преобразователи (У - усилители, генераторы, таймеры, мультиплексоры,
аналого-цифровой преобразователь) и микропроцессор (МП) со стандартной
периферией. В приведённой структурной схеме ИИС функциональные блоки
объединены в информационно-измерительные каналы: тока, напряжения,
температуры, влажности и др.
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Разработка и внедрение информационно-измерительной системы в
процессы электрических испытаний светильников, а также других
светотехнических изделий позволяет исключить влияние человеческого
фактора на результаты испытаний. Увеличиваются быстродействие, точность и
достоверность испытаний. В результате повышаются производительность труда
и качество выпускаемой продукции и, как следствие, уменьшаются
технологические затраты на производство данной продукции [2].
Особого внимания требует система электропитания ИИС, которая должна
состоять из источника синусоидального напряжения, стабилизирующего и
регулирующего устройств, позволяющих трансформировать напряжения.
Схема электропитания должна, при необходимости, точно регулировать
питающее напряжение в широких пределах. Кроме того, в ИИС должно быть
предусмотрено высоковольтное (более 1000 В) оборудование, включающее
высоковольтный
источник
электрического
тока,
высоковольтные
измерительные трансформаторы тока и напряжения и соответствующие
низковольтные датчики тока и напряжения.
Важным моментом созданием ИИС является разработка программного
обеспечения, необходимых баз данных и нормирование метрологических
характеристик.
Для измерительных каналов ИИС изготовитель, как правило,
устанавливает нормы на метрологические характеристики каналов в целом в
соответствии с ГОСТ 8.009-84.
Нормированные метрологические характеристики комплексных и измерительных компонентов должны обеспечивать: расчет характеристик
погрешности измерительных каналов ИИС в рабочих условиях эксплуатации по
нормированным метрологическим характеристикам компонентов; контроль
указанных компонентов при испытаниях для целей утверждения типа и поверки
на соответствие нормированным метрологическим характеристикам.
Предельные погрешности на средства измерений и на их измерительные
компоненты нормируются заводом изготовителем или устанавливаются по
результатам метрологических испытаний. Нормированные погрешности, по
сути, есть пределы допускаемых значений истинных погрешностей,
устанавливающих нижнюю Δн и верхнюю Δв границы, в которых должна
находиться истинная погрешность. Если вероятность того, что погрешность
находиться в установленных границах не задана, то она принимается равной
единице.
Истинная погрешность неизвестна, поэтому может принять любое значение в установленных границах. Она может быть постоянна (систематическая), относительно медленно изменяться (дрейф), либо представлять собой
случайный процесс.
Границы интервала (пределы) чаще всего устанавливают симметричными:
[-Δ; +Δ] или ±Δ [3]. В формулах для расчета суммы предельных погрешностей
всегда ставят знак «плюс»:
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Skorchenko M.V., Bilko M.V.
ORGANIC ACID ADJUSTMENT IN ROSE BASE WINES
National University of Food Technologies Kyiv,
Volodymyrska str, 68, 01033
Анотація. Рожеві ігристі вина входять у трійку сегментів світового
винного ринку із найбільшими темпами розвитку. У формуванні показників їх
якості важлива роль належить органічним кислотам. Ці сполуки впливають
на формування смаку, кольору та пінистих властивостей ігристих вин. У
роботі проведено дослідження впливу технології переробки винограду сортів
Піно Нуар та Піно Грі на вміст органічних кислот у рожевих виноматеріалах
для ігристих вин. Встановлено, що переробка по-білому сприяє більшому
вмісту винної кислоти, що дозволяє зберегти колір та покращує смакові та
пінисті властивості. Встановлено залежність розподілу органічних кислот у
виноматеріалах від раси дріжджів. Рекомендовано використовувати расу
Lalvin EC 1118.
Abstract. Sparkling rose wines are among three segments of the global wine
market with the highest growth rates. Organic acids play an important role in a
formation of their quality indicators. These compounds influence the formation of a
taste, color and foaming properties of sparkling wines. The paper studies the impact
of technology for processing grapes Pinot Noir and Pinot Gris on the content of
organic acids in rose base wines. It was shown that processing of these grapes
without maceration promoted greater accumulation of tartaric acid, which helped
preserve the color and improves the taste and foaming properties. The correlation
between yeast and organic acids content was investigated. Commercial yeasts Lalvin
EC 1118 were recommended for rose base wine production.
Ключові слова: Піно Грі, Піно Нуар, органічні кислоти, пінисті
властивості, рожеві виноматеріали для ігристих вин, винна, яблучна, молочна,
бурштинова, лимонна кислоти.
Key words: Pinot Gris, Pinot Noir, organic acids, foam properties, rose base
wine, tartrate, malate, lactate, succinate, citrate.
Вступ. Рожеві ігристі вина входить в трійку сегментів світового винного
ринку, що розвиваються найбільшими темпами [1]. Популярністю серед
споживачів вони завдячують своїм привабливим кольором, свіжістю та
універсальністю в гастрономії [2-3]. Поряд із розвитком попиту на рожеві
ігристі вина зростає необхідність наукових досліджень, сфокусованих на
актуальних проблемах галузі, пов’язаних з підвищенням якості винопродукції.
Характерними рисами рожевих ігристих вин є тривала гра, ошатний рожевий
колір та освіжаюча кислотність. У формуванні цих показників якості важлива
роль належить органічним кислотам, які входять до складу титрованих кислот
(ТК). Органічні кислоти переходять у виноматеріали із винограду [4], при чому
вирішальну роль відіграє спосіб та тривалість обраних технологічних прийомів,
або синтезуються мікрофлорою [4-6]. Відомо, що раса дріжджів по-різному
впливає на вміст та збереження органічних кислот у виноматеріалах [7].
Аналіз літературних даних та постановка задачі. Особлива роль у
Научные труды SWorld

59

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 1 (42)

Технические науки

формуванні показників якості рожевих ігристих вин належить винній кислоті,
яка істотно впливає на колір, смак та пінисті властивості. Її концентрація у
готових до шампанізації виноматеріалах становить до 70 % всіх органічних
кислот [6]. Андрес-Лакуева зі співр. встановили, що ігристі вина із високим
вмістом винної кислоти мають кращу піностійкість та піноутворення [9].
Яблучна кислота, якої у виноматеріалі може знаходиться у 2…3 рази
менше, підвищує піноутворення, але в той же час знижує піностійкість [6,9].
Досліджуючи вплив різних факторів на пінисті властивості ігристих
моносортових вин із Шардоне, Андрес-Лакуева зі співр. встановили, що
молочна кислота є одним із найвагоміших факторів, яка впливає на
піноутворення [8]. Проаналізувавши близько півсотні зразків ігристих вин,
виготовлених за класичною технологією, іспанські вчені встановили, що
підвищений вміст молочної кислоти знижує піноутворення, але підвищує
піностійксть [9].
Лимонна кислота, за даними багатьох досліджень, не впливає на ігристі
властивості, однак має антиоксидантний ефект, збільшує потенціал до
витримки та запобігає утворенню залізного касу [10].
Масова концентрація бурштинової кислоти може становити до 20% всіх
органічних кислот виноматеріалів [11]. Існують дані щодо відсутності її впливу
на пінисті властивості [8-9]. Іншої думки дотримуються румунські вчені. Ними
встановлено, що за впливом на пінисті властивості, органічні кислоти
розташовуються у ряді: бурштинова→лимонна→винна→яблучна→молочна
[4].
Органічні кислоти входять до складу ТК, які, в свою чергу, впливають не
тільки на органолептичні, але й на пінисті властивості шампанських
виноматеріалів. Із літературних джерел відомо, що масова концентрація ТК має
прямопропорційну залежність із піноутворенням та піностійкістю [8-9].
Органічні кислоти переходять у виноматеріал, в основному, із винограду.
Вони знаходяться у різних частинах виноградної ягоди – винна і лимонна
розподілена по всій м’якоті, молочна і яблучна – у принасіннєвій зоні, а
бурштинова кислота синтезується у процесі бродіння із відповідних
прекурсорів. Тому технологія переробки винограду має включати в себе процес
мацерації задля забезпечення оптимального вилучення органічних кислот з усіх
частин виноградної ягоди.
Як зазначалося вище, деякі представники органічних кислот можуть
синтезуватися мікрофлорою. Наприклад, під час ЯМБ не тільки відбувається
перетворення яблучної кислоти у молочну, а й синтезується бурштинова та
лимонна кислоти. Раси дріжджів характеризуються властивостями щодо
утворення різних концентрацій органічних кислот, тим самим впливають на
формування пінистих властивостей виноматеріалів [7].
Виходячи з вищенаведеного, метою роботи є дослідження можливості
регулювання накопичення органічних кислот у рожевих виноматеріалах для
ігристих вин вибором схеми переробки винограду та раси дріжджів.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні задачі:
 виготовити в умовах мікровиноробства сухі рожеві виноматеріали для
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ігристих вин із сортів Піно Нуар та Піно Грі та визначити їхні фізико-хімічні,
оптичні та окисно-відновні показники;
 дослідити якісний склад та кількісний вміст органічних кислот рожевих
сухих виноматеріалів;
 дослідити вплив прийомів переробки винограду та рас дріжджів на
формування комплексу органічних кислот та у виноматеріалах із сортів Піно
Нуар та Піно Грі.
Вхідні данні та методи
Об’єктами досліджень були рожеві виноматеріали для ігристих вин із
сортів Піно Нуар та Піно Грі, виготовлені в умовах мікровиноробства у
Миколаївській області, раси дріжджів D 254 та EC 1118 (Lallemand, Франція),
технологія переробки винограду: по-білому способу; настоюванням м'язги
протягом 3 год; підброджування м'язги до об'ємної частки спирту 2 % об.
При виробництві рожевих виноматеріалів м’язгу або сусло сульфітували
метабісульфітом калію (Enartis, Італія) із розрахунку 50 мг/дм3 загального
вмісту діоксиду сірки. Визначення масових концентрацій представників
органічних кислот проводили за допомогою високоефективної рідинної
хроматографії.
Результати. Обговорення та аналіз. Дослідження фізико-хімічних
показників якості рожевих виноматеріалів дозволив встановити, що у зразках із
Піно Грі та Піно Нуар показник ТК поступово спадає у ряді «переробка побілому способу → підброджування м’язги → настоювання м’язги» (рис.1). При
чому зниження ТК у зразках, виготовлених із Піно Нуар відбувається відносно
плавно: на 2…4 % при підброджуванні та на 7…12 % – при мацерації. У зразках
із Піно Грі масова концентрація ТК спадає більш стрімко – на 0…3% при
підброджуванні та 12…21% при мацерації м’язги. Найнижчі значення ТК у
зразках із мацерацією м’язги пояснюється тим, що при даній тривалості
процесу в сусло переходе менша кількість органічних кислот ніж у зразках із
підброджуванням м’язги, але екстрагуються деякі представники фенольних
речовини, здатні вступати у реакції із органічними кислотами, виводячи їх із
системи.
Отже, переробка по-білому способу та із підброджуванням м’язги
дозволяють отримати рожеві виноматеріали з більшими значеннями ТК, що
сприяє виробництву виноматеріалів із більшою свіжістю та кращими пінистими
властивостями. Встановлено, що досліджені раси дріжджів істотно не
впливають на масову концентрацію ТК у виноматеріалах.
Наступним етапом роботи було дослідження якісного складу органічних
кислот рожевих виноматеріалів із Піно Нуар та Піно Грі за допомогою
високоефективної рідинної хроматографії. В обох сортах домінуючою
кислотою, відсотковий вміст якої перевищував 50 %, була винна (рис. 2). Далі в
порядку зменшення концентрації розташувались молочна, бурштинова, яблучна
та лимонна кислоти. Загалом комплекси органічних кислот обох сортів
достатньо подібні, що пояснюється їхньою генетичною спорідненістю та
вирощуванням в умовах одного теруару.
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Рис. 1 Вплив технології переробки винограду та раси дріжджів на вміст
титрованих кислот у рожевих виноматеріалах
Примітки: 0 – сусло; 1 – переробка по-білому способу; 2 – переробка із
настоюванням м’язги; 3 – переробка із підброджуванням м’язги; а –
зброджування на расі ЕС 1118; б – зброджування на расі D 254

Рис.2. Комплекс органічних кислот рожевих виноматеріалів із винограду
сортів Піно Нуар та Піно Грі, (%)
Дослідження впливу технології переробки винограду та рас дріжджів на
співвідношення представників органічних кислот показало, що зі збільшенням
контакту м’язги та сусла вміст винної кислоти зменшується, що пояснюється
утворенням естерів із фенолкислотами, а молочної і бурштинової – зростає, що
ймовірно пов’язано з більш повним вилученням їх з м’якоті винограду, це може
призвести до збільшення піностійкості майбутніх ігристих вин. Масова
концентрація яблучної кислоти спадає у ряді «переробка по-білому –
настоювання м’язги – підброджування м’язги», що вказує на те, що збільшення
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тривалості контакту сусла з м’язгою може сприятиме кращій піностійкості
виноматеріалів.
Слід відмітити, що раса дріжджів впливає на розподіл органічних кислот у
виноматеріалах. Зокрема, раса ЕС 1118 характеризується здатністю синтезувати
та зберігати вищі концентрації молочної та лимонної кислот. Із даних слайда
видно, що у виноматеріалах, зброджених на цій расі, міститься на 3-35 %
більше органічних кислот, що позитивно впливає на пінисті властивості, у
порівнянні з виноматеріалами збродженими на расі D254. Ця особливість,
вірогідно, пов’язана із специфікою метаболізму рас і вказує на переваги
використання дріжджів ЕС 1118 у виробництві виноматеріалів для ігристих
вин.

Рис.3. Співвідношення органічних кислот залежно від раси дріжджів та
способу переробки винограду
Примітка: 0 – сусло; 1 – переробка по-білому способу; 2 – переробка із
настоюванням м’язги; 3 – переробка із підброджуванням м’язги; а –
зброджування на расі ЕС 1118; б – зброджування на расі D 254
Заключення та висновки. Досліджено якісний склад та кількісний вміст
органічних кислот рожевих шампанських виноматеріалів, що вказує на
відмінність вмісту вищеназваних комплексів у виноматеріалах виготовлених із
Піно Нуар та Піно Грі і необхідність індивідуального технологічного підходу
до переробки кожного із них. Встановлено, що переробка по-білому способу
сприяє більшому вмісту винної кислоти, і дозволить покращити смакові та
пінисті властивості рожевих виноматеріалів для ігристих вин. Встановлено
залежність розподілу органічних кислот у виноматеріалах від раси дріжджів.
Для виробництва рожевих виноматеріалів для ігристих вин рекомендовано
використовувати расу ЕС 1118, яка характеризується здатністю синтезувати та
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зберігати вищі концентрації молочної та лимонної кислот, що буде сприяти
кращій піностійкості та гарному антиоксидантному ефекту.
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INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF USING PRODUCTS
PROCESSING FROM HAWTHORN PRICKLY IN SHORTBREAD
COOKIES TECHNOLOGY
National University of Food Technologies, Kyiv, str. Volodymyrska 68, 01601
Анотація. У статті розглянуто доцільність використання порошків із
плодів, м’якоті зі шкіркою та кісточок глоду колючого як джерела біологічно
активних речовин в технології пісочного печива для підвищення харчової
цінності продукції. Встановлено вплив дослідної сировини на фізико-хімічні
(кількість та якість клейковини, вологість, лужність, щільність, рівень
намокання), структурно-механічні (гранична напруга зсуву) та органолептичні
показники.
Ключові слова: борошняні кондитерські вироби, пісочне печиво, продукти
переробки глоду колючого, порошок із плодів глоду, порошок із м’якоті зі
шкіркою глоду, порошок із кісточок глоду.
Abstract. The article reviewed the expediency of using powder from the fruits,
the pulp with the peel and the seeds hawthorn prickly as a source of biologically
active substances in the technology of shortbread cookies to increasing the
nutritional value of products. Proved the effect of the investigation raw materials on
physicochemical (quantity and quality of gluten, humidity, alkalinity, density, level of
wetting), structural and mechanical (limiting shear stress) and organoleptic
characteristics.
Keywords: flour confectionery, shortbread cookies, products processing from
hawthorn prickly, powder hawthorn fruit, powder from the pulp with the peel of
hawthorn, powder of seeds hawthorn.
Вступ. В останнє десятиліття стрімко розвивається нова система поглядів
на харчування людини. Харчування має бути раціональним за своїм складом і
надавати оздоровчий ефект на організм в цілому. Тому, рекомендується
додавати в традиційні продукти сировину, яка містить біологічно активні
речовини та виконує ту, або іншу лікувально-профілактичну функцію.
Найбільш поширену групу продуктів харчування займають борошняні
кондитерські вироби, які традиційно користуються великим попитом серед
населення. Внаслідок цього їх вплив на стан здоров’я людини достатньо
великий. Аналіз хімічного складу та харчової цінності борошняних
кондитерських виробів свідчить, що переважна більшість з них не відповідає
вимогам нутриціології. Незбалансованість їх складу пов'язана з високим
вмістом жирів, вуглеводів та відносно низьким — білків, харчових волокон,
ненасичених жирних кислот, вітамінів та мінеральних речовин [1].
Тому, значну увагу науковці приділяють розробленню борошняних
кондитерських виробів з покращеною поживною цінністю та якісними
органолептичними показниками. Ці завдання можна вирішити за рахунок зміни
рецептури виробів та використання в технології борошняних кондитерських
виробів нутрієнтів функціонального та дієтичного призначення. Створення
нової продукції може здійснюватися за наступними напрямами: збагачення
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білкового складу, корегування жирнокислотного складу, використання різних
видів вуглеводів, вітамінізація та мінералізація продукції, широке застосування
природних біологічно активних речовин [2, 3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливою групою
борошняних кондитерських виробів являється пісочне печиво, яке з кожним
роком набуває все більшої популярності за рахунок різноманітності форм та
смаку, відносно тривалого терміну зберігання та низької вартості.
Вітчизняними та закордонними вченими було досліджено можливість
збагачення пісочного печива за рахунок внесення таких рослинних
компонентів, як обліпиховий, кунжутний та кедровий шрот, порошок із хурми,
банановий та ананасовий порошки, кріопорошки з виноградних вичавок та
чорноплідної горобини, пюре з моркви, олії льону, розторопші, насіння
винограду тощо [4-8]. Додавання нетрадиційної сировини дозволило не лише
розширити асортимент пісочного печива, а й підвищити його харчову та
знизити енергетичну цінність, поліпшити структурно-механічні та
органолептичні властивості, забезпечити профілактику аліментарно-залежних
захворювань [3].
В результаті аналізу літературних джерел перспективною сировиною для
збагачення пісочного печива було обрано продукти переробки плодів глоду
колючого, а саме - порошки із м’якоті зі шкіркою, із кісточок та плодів.
Харчова цінність глоду зумовлена особливостями його хімічного складу,
зокрема наявністю ряду біологічно активних речовин. Складність використання
свіжих плодів глоду в раціоні харчування протягом року, великі втрати при
зберіганні та транспортуванні, необхідність збереження харчової цінності ягід
для ефективного використання у виробництві та розширенні асортименту
харчових виробів обумовили переробку плодів глоду колючого у порошки.
Високий вміст аскорбінової кислоти (105 мг/100г), каротиноїдів (10,4
мг/100г) і токоферолу (9,6 мг/100г) в порошках з плодів глоду дозволяє
використовувати їх як джерело антиоксидантів. Антиоксиданти є ефективним
захистом від руйнівної сили вільних радикалів, які накопичуючись в організмі
людини, є однією з головних причин патологічних процесів, що спричиняють
передчасне старіння і розвиток багатьох захворювань. Організм людини не
здатний синтезувати антиоксиданти, тому ці речовини повинні надходити з
продуктами харчування. Також, порошок з плодів глоду є джерелом харчових
волокон (23,6%), пектину (3,5%), органічних кислот, моносахаридів (20,5%), Рактивних (4410 мг/100г) та мінеральних речовин (мг/100г): калію – 460, кальцію
– 210, магнію – 143, натрію – 6,2, фосфору – 160, заліза – 4,5 та мангану – 0,52.
Споживання глоду дозволяє нормалізувати обмін речовин, поліпшити процеси
травлення, нормалізувати артеріальний тиск, знизити збудливість центральної
нервової системи, посилити імунітет організму. Високий вміст харчових
волокон сприяє просуванню їжі по шлунково-кишковому тракту з виведенням
із організму токсичних речовин, холестерину, шлаків.
Мета роботи – вивчення доцільності і технологічної можливості
використання подрібнених до порошкоподібного стану продуктів переробки
глоду колючого в технології пісочного печива.
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Матеріали та методи досліджень. Об’єктом дослідження обрано пісочне
печиво на основі традиційної рецептури № 8 [9] із використанням порошків із
плодів, м’якоті зі шкіркою та кісточок глоду колючого. Дослідженню підлягали
зразки пісочного печива з додаванням порошків із продуктів переробки глоду у
кількості 3, 5 та 7% до маси борошна.
Якість виробів визначали за фізико-хімічними (кількість та якість
клейковини, вологість, лужність, щільність, рівень намокання), структурномеханічними (гранична напруга зсуву) та органолептичними показниками.
Вологість виробів визначали методом висушування до постійної маси; лужність
– титруванням за відомою методикою; щільність – за відношенням маси
виробів до об’єму, який вони займають. Намочуваність визначали за
відношенням маси виробів після намокання до маси сухих виробів.
Визначення структурно-механічних властивостей пісочного тіста, а саме
граничної напруги зсуву, проводили на структурометрі. Методика визначення
граничної напруги зсуву тіста полягала на визначенні зусилля загрузки конусу
при його проникненні на певну глибину в харчовий продукт, встановлення часу
релаксації, який виникає при його деформації та розрахунку граничної напруги
зсуву з урахуванням кута при вершині конусу.
Кількість сирої клейковини визначали шляхом її відмивання з тіста, сухої висушуванням за допомогою сушильної шафи. Якість сирої клейковини
оцінювали за її розтяжністю та пружністю. Розтяжність клейковини визначали
за допомогою градуйованої лінійки, а пружність – на приладі ІДК.
Виклад основного матеріалу дослідження. Порошки плодів глоду
вносили до пісочного печива в складі емульсії, приготованої із усіх
рецептурних компонентів, крім борошна пшеничного.
Враховуючи, що реологічні властивості тіста і якість готових виробів із
нього знаходяться в емпіричній залежності від властивостей клейковини
борошна, на першому етапі досліджень вивчали вплив продуктів переробки
плодів глоду колючого на вміст сирої та сухої клейковини та її якісні
характеристики в залежності від величини загальної деформації в одиницях
приладу ІДК (табл. 1).
Результати досліджень показали, що масова частка сирої та сухої
клейковини зменшується зі збільшенням дозування плодових порошків.
Додавання порошків із м’якоті зі шкіркою, кісточок і плодів глоду сприяє
зменшенню вмісту клейковини у порівнянні з контролем на 5-11,7%, 3,5-10,8%
та 4,7-11,1% відповідно. При цьому підвищується пружність клейковини, про
що свідчить зниження показника деформації. Величина деформації стиснення
дослідних проб з порошками із м’якоті зі шкіркою, кісточок та плодів глоду в
кількості 3%, 5% та 7% від маси борошна нижча, ніж контрольного зразку на
16,9-39,4%, 12,7-36,6% та 14-38% відповідно. З огляду на отримані дані,
внесення продуктів переробки плодів глоду колючого, які містять меншу
кількість білків гліадинової та глютеїнової фракцій, ніж борошно пшеничне,
призводить до зниження вмісту клейковини та зміцнення її структурномеханічних властивостей. Підвищення пружних властивостей клейковини є
результатом утворення білково-полісахаридних комплексів при взаємодії білків
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борошна з полісахаридами внесених добавок, що призводить до ущільнення
структури білкових речовин за рахунок додаткового утворення нових зв’язків
(іонних, водневих, гідрофобних). Таким чином, порошки із м’якоті зі шкіркою,
кісточок та плодів глоду сприяють утворенню «середньої» за якістю
клейковини пшеничного борошна і формуванню розсипчастої структури
пісочного тіста.
Таблиця 1
Вплив продуктів переробки глоду на кількість і якість клейковини
Пісочне печиво з додаванням порошків глоду,
% до маси борошна
Контроль
Показник
(без
із плодів
із м’якоті зі
із кісточок
добавок)
шкіркою
3
5
7
3
5
7
3
5
7
Вміст сирої
клейковини,
31,5
30,0 28,7 28,0 29,9 28,0 27,8 30,1 29,2 28,1
%
Вміст сухої
клейковини,
12,1
11,5 10,9 10,2 11,4 10,5 9,8 11,7 11,1 10,7
%
Розтяжність,
20,5
19,7 18,2 16,5 19,5 17,8 16,1 20,0 18,6 17,0
см
Гідратаційна
здатність
180
172 163 158 168 162 157 174 167 159
клейковини,
%
ІДК, од.
71
61
53
44
59
51
43
62
54
45
приладу
Якість пісочного печива обумовлена дисперсністю жиру в емульсії та її
стійкістю, а порошки глоду містять значну кількість білкових і пектинових
речовин, які мають високу емульгуючу та стабілізуючу здатність. Тому,
введення порошку з плодів глоду в рецептуру напівфабрикату має сприяти
підвищенню стійкості емульсії і тим самим поліпшувати якість виробів.
Результати впливу продуктів переробки глоду на показники якості пісочного
печива наведені в табл. 2.
Аналізуючи якість пісочного печива, бачимо, що зі збільшенням дозування
порошків масова частка вологи тіста і готових виробів зростає. Це можна
пояснити збільшенням вмісту харчових волокон (пектинів, клітковини), які
утримують вологу в зв’язаному стані в тісті та в процесі випікання. Так, у
зразках із додаванням порошку із кісточок глоду, який містить найбільшу
кількість харчових волокон (44,3%), вологість тіста збільшується на 0,3-8,1%, а
готового виробу – на 1,1-4,7% порівняно з контролем.
З підвищенням частки харчових волокон, що вносяться з порошком глоду
незначно зростає гранична напруга зсуву тіста, ймовірно внаслідок зменшення
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вмісту дисперсійного середовища та збільшення концентрації частинок
дисперсної фази.
Таблиця 2
Показники якості пісочного печива
Пісочне печиво з додаванням порошків глоду, %
до маси борошна
Контроль
Показник
(без
із плодів
із м’якоті зі
із кісточок
добавок)
шкіркою
3
5
7
3
5
7
3
5
7
Тіста:
Вологість, %
20,8 20,8 20,9 20,8 20,8 20,9 20,8 21,0 21,8
20,82
5
7
9
3
6
5
9
3
2
Гранична
10,6 10,6 10,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7
напруга зсуву,
10,63
5
6
1
4
6
9
7
2
5
кПа
Готового
виробу:
Вологість, %
4,66
4,69 4,7 4,74 4,67 4,69 4,73 4,71 4,77 4,84
Щільність,
440, 440, 442, 439, 440, 442, 440, 442, 446,
439,4
3
кг/м
0
3
5
8
0
1
5
8
3
Намочуваність,
139, 138, 137, 139, 138, 137, 138, 137, 136,
140,8
%
5
7
3
7
9
6
4
6
1
Лужність, град
1,1
1,09 1,06 1,02 1,08 1,03 0,98 1,1 1,09 1,07
Результати досліджень вказують на те, що щільність пісочного печива з
порошками продуктів переробки глоду значно не підвищується, а
намочуваність знижується залишаючись в межах допустимих норм (не нижче
120%). Лужність дослідних зразків зменшується, що обумовлено значним
вмістом в порошках органічних кислот.
Крім фізико-хімічних показників якості, важливими споживчими
властивостями продукту є органолептичні. Дослідження органолептичних
показників якості пісочного печива свідчить про те, що внесення порошків із
плодів і м’якоті зі шкіркою глоду в кількості 3% та 5%, а кісточок – 3% від маси
борошна не призводить до зміни форми та стану поверхні виробів порівняно з
контролем. При цьому печиво має приємний легкий аромат і присмак глоду.
Збільшення дозування порошків із плодів та м’якоті зі шкіркою глоду до 7%, з
кісточок – 5% призводить до погіршення органолептичних показників, зокрема
вироби погано тримають форму та мають шорсткувату поверхню, структура їх
ущільнюється. Пісочне печиво набуває інтенсивного кольору та вираженого
кислого присмаку, а також має неоднорідну текстуру внаслідок присутності
дрібнодисперсних частинок порошків.
Проаналізувавши органолептичні показники якості пісочного печива
визначили, що найбільш раціональним є внесення продуктів переробки глоду у
кількості 5% порошків із плодів та м’якоті зі шкіркою, а також 3% - з кісточок
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глоду до маси борошна. При цьому дослідні зразки мають покращені споживчі
властивості, в тому числі фізико-хімічні показники знаходяться у межах,
регламентованих нормативними документами. Зважаючи на те, що порошок із
кісточок відрізняється більш високим вмістом білкових речовин, ліпідів,
клітковини, протопектину і токоферолів, а із м’якоті зі шкіркою – засвоюваних
вуглеводів, розчинного пектину, органічних кислот, аскорбінової кислоти,
каротинів і мінеральних речовин, можна зробити висновок, що в якості
збагачувача доцільніше використовувати порошок із цілих плодів глоду
колючого.
Висновки
На підставі отриманих результатів, очевидною є можливість використання
продуктів переробки глоду в технології пісочного печива з метою створення
нових виробів із заданими властивостями, що дозволить використовувати їх як
для профілактики, так і для нормалізації роботи організму людини. На основі
аналізу фізико-хімічних, структурно-механічних та органолептичних
показників якості пісочного печива з різним вмістом порошку з плодів глоду,
можна надати рекомендації щодо доцільності його використання в технології
печива в кількості 5% до маси борошна.
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Ужгород, Коритнянська 4, 89000
Tetyana Chori
RESEARCH THE FLAVOR OF APPLES LATE RIPENING VARIETIES
GROWN IN TRANSCARPATHIA
Uzhgorod Institute of Trade and Economics,
Kyiv National University of Trade and Economics, Uzhgorod, Korytnyanska 4, 89000

Анотація. Робота присвячена вивченню органолептичних властивостей
яблук пізніх сортів дозрівання, що найбільш широко вирощуються в
Закарпатській області. На основі анкетування споживачів вивчено відношення
до придбання яблук, встановлено дескриптори органолептичних властивостей,
що мають найбільш суттєве значення при купівлі. На основі споживчого
оцінювання побудовано профілі флейвору гіпотетичного еталону за
визначеними дескрипторами смаку, аромату і консистенції та встановлено
ступінь відповідності флейвору яблук помологічних сортів «Голден Делішес»,
«Пінова», «Джонагоред», «Чемпіон», «Яблука Симиренка», «Гренні Україна»
цьому еталону.
Ключові слова: яблука зимових сортів, органолептичні методи
досліджень, профільний метод, профіль флейвору.
Abstract. The work is devoted to the study of the organoleptic properties of late
ripening varieties of apples , which are the most widely cultivated in the
Transcarpathian region. Based on the consumer survey, the related to the acquisition
of apples has been studied, and descriptors of organoleptic properties, that are most
essential at purchase, were determined. Based on the evaluation of consumer, it was
built the profiles of flavor of the hypothetical standard of the defined descriptors of
taste, aroma and consistence and was established a degree of conformity of the flavor
of pomology varieties of apples , such as «Golden delicious», «Pinova»,
«Jonagored», «Champion», «Simerenko’s apples», «Hrenni Ukraine» to this
standard.
Key words: winter varieties of apples, organoleptic research methods,
Descriptive Analysis, profile of flavor.
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Вступ. Садівництво є однією з традиційних галузей сільського
господарства Закарпаття. Цьому сприяють кліматичні та природні умови
низинної та передгірської зони краю. Основний напрям садівництва в
Закарпатській області – вирощування яблук пізніх сортів дозрівання.
Яблука – це плоди, що мають високу харчову цінність і органолептичні
властивості. Є традиційними плодами в Україні. За вмістом вітамінів і
мінералів яблука – займають особливе місце серед низки продуктів харчування.
Відрізняються значним вмістом мікро- і макроелементів: калію (107-200 мг),
фосфору (11 мг), кальцію (6-10 мг), магнію (5-9 мг), заліза (0,12 -2,2 мг);
вітаміну С (від 4,6 до 10 мг) [4] і вітамінів групи В, що беруть участь у
клітинному метаболізмі, енергетичному обміні і забезпечують нормальне
функціонування нервової та імунної систем.
В яблуках міститься значна кількість органічних кислот – яблучної (0,37
мг %), хлорогенової (від 5 до 50 мг %), лимонної (0,11 мг %) та інших, – які
позитивно впливають на обмінні процеси в організмі. До складу входять
амінокислоти, в тому числі незамінні – лізин, аргінін, тирозин та інші [4].
Огляд літератури. Харчова цінність яблук залежить від помологічного
сорту, який визначають за будовою чашечки, насіннєвого гнізда, довжині і
товщині плодоніжки, кольору шкірочки і м’якоті. Вивченням районованих
сортів та їх раціональне розміщення в Закарпатській області займалися
науковці М. Т. Донченко, В. А. Джамаль, В. Г. Галян та ін. [2].
Слід відмітити, що останнім часом в Закарпатській області проводиться
неконтрольована, необґрунтована науково, посадка плодових, в тому числі і
яблуневих садів без врахування особливостей отримання продукції та переваг
споживачів. Крім того близькість до кордону та використання
неконтрольованих сортів посадкових матеріалів призводять до появи нових
шкідників та хвороб.
Актуальність теми. Кліматичні умови практично всіх районів Закарпаття є
задовільними для отримання яблучної продукції високої якості. В межах цих
районів діють такі плодорозсадники та фермерські господарства, як ДП
«Голанд Плант Україна», СФГ «Коник», ФГ «Ранет», СФГ «Гала», СТВО
«Завидівське», СТВО «Клячанівське», ФГ «Волошин», ФГ «Михайлик», ФГ
«Велла» та ін., що виробляють продукцію таких сортів Джонатан, Голден
Делішес, Айдаред, Ренет Симиренка (Симиренка), Джонаголд, Джонагоред,
Фуджі, Пінова, Грені Сміт, Реколор, Луна, Сіріус та ін. Вирощуючи близько 30
помологічних сортів яблук, з яких більша частина мають нові незнайомі для
споживачів характеристики.
Отже доцільно, характеризувати помологічні сорти яблук, що вирощують в
Закарпатті за споживними властивостями (і дати їм характеристику в
залежності від сорту).
Мета роботи – дослідження флейвору яблук пізніх сортів дозрівання, що
вирощуються в Закарпатті.
Методи і методика дослідження. Для того, щоб обрати характеристики
важливі для споживача нами було розроблено анкету і проведено опитування
(анкетування) студентів УТЕІ КНТЕУ. Анкетування – це вид опитування, який
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передбачає опосередкований збір первинної вербальної інформації за
допомогою анкети, яку респондент заповнює самостійно [5]. В анкетуванні
взяли участь 30 студентів, з них 14хлопців і 16 дівчат.
За результатами вивчення споживних переваг було проведено сенсорний
аналіз за допомогою методу Флейвора (Flavor Profil) [3], який представляє
собою ряд методів для опису і оцінки харчових продуктів. Дані методи
ґрунтуються на уявленні про те, що флейвор частково складається з нюхових і
смакових властивостей продукту і частково з основного комплексу
властивостей , що не піддаються розпізнаванню окремо. Для складання опису
флейвора продукту проводять ідентифікацію окремих властивостей, що
формують загальне враження від продукту, і оцінюють їх інтенсивність.
Реалізація методу здійснена серед респондентів, які були обрані з числа
осіб, що прийняли участь у визначенні споживчих переваг яблук.
Досліджування проводилось експертною комісією у складі 8 осіб. За основу
порівняння взято гіпотетичний еталон (продукт, виріб, який задовольняє
потреби споживачів на 100%), який визначали шляхом виявлення споживчих
переваг за допомогою анкетування цільової категорії споживачів. За
результатами дегустації, після математичної обробки, складалися профілі
флейвору представлених зразків яблук.
Дегустаційну оцінку зразків яблук проводили за 5-баловою шкалою
бажаності та інтенсивності відчуття ароматичних і смакових властивостей
продукту із застосуванням методу консенсусу:
–0 – відчуття відсутнє;
–1 – ледь відчутне;
–2 – слабке;
–3 – помірне;
–4 – сильне;
–5 – дуже сильне.
Для встановлення сорту з показниками, що найбільш наближені до еталону
розраховують площу накладання.
Результати досліджень. Проведене дослідження показало, що споживання
яблук студентами відбувається, рідше за науково обґрунтовані норми (близько
48 кг на рік або, приблизно, 0,13 кг в день, а це вага одного яблука середньої
величини) [4]. До процесу придбання яблук підходять вдумливо вибирають та
шукають, те що підходить в даний момент, здійснюючи покупку методом
самообслуговування. При цьому купуючи їх, споживач віддає перевагу таким
характеристикам, як зовнішній вигляд, на який звертають 100% опитаних; ціна,
на яку зважають 72% опитаних (рис. 1).
Що стосується органолептичних характеристик слід відмітити, що серед
опитаних 40% становить кисло-солодкий смак; аромат, на який звертають увагу
14% опитаних. Консистенція на думку опитаних повинна бути соковитою
(рис.2).
Не звертають увагу споживачі на такі характеристики, як форма (53%
опитаних), колір, аромат. Більшість опитаних, а це 65% не зважають на регіон
вирощування та не звертають увагу на рекламу, яка при цьому є досить
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важливим чинником у сучасному світі. Переважна частина купує яблука, з
метою, що вони смачні та опитані їх люблять.

Рис. 1. Характеристики, яким споживачі віддають перевагу, при покупці

Рис. 2. Органолептичні характеристики
Дегустаційною комісією визначено низку показників, що складають
наступні характеристики:
• характеристики смаку: кислий, солодкий, терпкий;
• характеристики аромату: виражений яблучний, лимонний, ягідний;
• характеристики консистенції: соковита, борошниста, щільна.
Накладання площ флейворів може бути побудоване двома способами:
1) один з трикутників повністю лежить на площі іншого. У цьому випадку
загальна площа трикутників дорівнює площі меншого трикутника;
2) коли сторони трикутника перетинаються, а їх загальна площа може бути
розрахована як сума двох трикутників, що утворились при перетині.
Кожна з профілограм будувалася за десятьма показниками, в результаті
для визначення їх площі кожну діаграму умовно поділено на 10 рівних частин
(секторів). Отже, кожен кут між двома променями дорівнює:
2π
360º:10 =36º або
рад
(1)
10
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1
Площа трикутника дорівнює S = ab sin γ
(2)
2
Для наочного сприйняття результатів нами побудовано розгорнуті
профілограми флейвору яблук (рис. 3-8).

Рис. 3. Профілограма флейвору
яблука Голден Делішес

Рис. 4. Профілограма флейвору
яблука Пінова

Рис.5. Профілограма флейвору
яблука Джонагоред

Рис. 6. Профілограма флейвору
ЯблукаЧемпіон

Рис 7. Профілограма флейвору
яблука Симиренка

Рис 8. Профілограма флейвору
яблука Гренні Україна
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Згідно з даними профілграм, а також проведених розрахунків, площа
еталону складає 17.928; площа накладання профілю яблука Голден Делішес –
7.054; площа накладання профілю яблука Пінова – 7.054; площа накладання
профілю яблука Джонагоред – 7.348; площа накладання профілю яблука
Чемпіон – 9.111; площа накладання профілю яблука Симиренка 10.874. Як
видно з обрахованої площі наближеним до еталону є профіль флейвора яблука
Гренні Україна, загальна площа якого складає 12.932.
Все вище наведене зображено у таблиці 1.
Таблиця 1
Площа накладання профілів флейвора
№
Площа
Площа накладання
Сорт
з/п
еталону
сортів
1.
Голден Делішес
17.928
7.054
2.
Пінова
17.928
7.054
3.
Джонагоред
17.928
7.348
4.
Чемпіон
17.928
9.111
5.
Яблука Симиренка
17.928
10.874
6.
Гренні Україна
17.928
12.932
Слід відзначити, що за показниками смаку найбільш наближеними до
еталону були: Голден Делішес, Пінова, Джонагоред; аромату – Голден Делішес;
консистенції – Гренні Україна, Пінова незважаючи на те, що сорти ідеального
яблука згідно площ накладання є Гренні Україна, Яблука Симиренка та
Чемпіон.
Висновки. В результаті проведеного аналізу отриманих результатів
зроблено висновок, що серед представлених зразків Голден Делішес, Пінова,
Джонагоред, Чемпіон, Яблука Симиренка та Гренні Україна за
органолептичними властивостями є наближеними до гіпотетичного еталону
яблука Гренні Україна, а отже, відповідають очікуванням цільової категорії
споживачів (студентів).
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Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі підвищення харчової
цінності борошняних кондитерських виробів, зокрема – кексу «Сирного».
Обґрунтовано причини, що призвели до необхідності створення борошняних
кондитерських виробів з використанням функціональних інгредієнтів. Надано
аналіз органолептичної оцінки контрольного і експериментальних зразків.
Визначено і обґрунтовано раціональну кількість введеної добавки, розроблена
технологічна схема приготування кексу «Сирного». Встановлено, що кекс,
виготовлений з добавкою 8 % порошку з хурми, за змістом харчових волокон є
функціональним харчовим продуктом. Доведена ефективність заміни частини
борошна, що йде за рецептурою, порошком хурми.
Ключові слова: борошняні кондитерські вироби, харчова цінність, кекс
«Сирний», порошок хурми, крохмаль, органолептична оцінка, функціональний
продукт.
Abstract. The article is devoted to topical problem of increasing the nutritional
value of flour confectionery products, in particular – cake "Curd". Justified the
reasons that led to the necessity of creation of flour confectionery products using
functional ingredients. The analysis of organoleptic evaluation of control and
experimental samples. The dependence of humidity products and test on the content
of powder of persimmon, starch. Define and justify a rational amount Supplement,
developed the technological scheme of preparation of cake "Curd". Found that the
cake made with the addition of 8 % of powder of persimmon, the content of dietary
fiber is a functional food product. Proven performance replacement parts flour,
reaching for the recipe, powder of persimmon.
Keywords: pastry, nutritive value, cake Cheese, persimmon powder, starch,
organoleptic assessment, functional product.
Вступ. Борошняні кондитерські вироби займають вагоме місце у
харчуванні населення і користуються значним попитом. Істотним недоліком
цієї групи продуктів є низький вміст життєво необхідних есенційних речовин
(вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон, тощо) та високий вміст
вуглеводів і жирів. Тому значний попит на ці вироби обумовлює необхідність
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до коригування їхнього хімічного складу. Враховуючи вимоги науки про
харчування [1], використовуючи нетрадиційні інгредієнти, рецептуру цієї групи
виробів можливо моделювати та створити продукти харчування збагаченні
біологічно активними речовинами.
Одним із шляхів створення таких продуктів є використання добавок зі
значним вмістом есенційних речовин. В якості такої сировини можуть бути
використанні знежирений кисломолочний сир та фруктові порошки, а саме з
хурми.
Огляд літератури. Розробка та впровадження новітніх технологій
борошняних кондитерських виробів з використанням функціональних
інгредієнтів є актуальною в наш час, сприяє покращенню харчової цінності,
органолептичних показників, зниження калорійності. Функціональні продукти
харчування – це продукти, призначені для систематичного споживання у складі
харчових раціонів усіма віковими групами здорового населення, знижують
ризик розвитку захворювань, пов'язаних з харчуванням, за рахунок наявних в
них функціональних харчових інгредієнтів. Збагаченим харчовим продуктом
називають продукт, що отримується додаванням одного або декількох
фізіологічних функціональних харчових інгредієнтів до традиційних харчових
продуктів з метою запобігання виникнення або виправлення наявного в
організмі людини дефіциту поживних речовин [1-3].
Технологія і якість борошняних кондитерських виробів залежить від якості
і функціональних властивостей сировини. Незамінною є сировина рослинного
походження - продукти переробки злакових культур, плодів і овочів, які в свою
чергу є джерелами необхідних для повноцінного функціонування організму
речовин: білків, вітамінів, мінеральних речовин і харчових волокон
Важливою властивістю харчових волокон є здатність виводити з організму
різноманітні токсини, важкі метали, адсорбувати жовчні кислоти , і таким
чином впливати на їх розподіл у шлунково-кишковому тракті та на зворотнє
всмоктування, що впливає на обмін холестерину. Цей полісахаридний комплекс
сприяє також профілактики хронічних інтоксикацій, очищає організм, у тому
числі від холестерину, нормалізує апетит, попереджає розвиток раку товстої
кишки.
Науковцями встановлено, що наявність в раціоні харчування людей
баластних речовин, клітковини, геміцелюлози, пектину, камедів, які є
фізіологічно важливими компонентами їжі, дозволяють запобігти багатьом
хворобам людини, в тому числі і тим, що обумовлені погіршенням екологічної
обстановки, зростанням числа стресових ситуацій, зниженням імунітету до
багатьох збудників захворювань. У зв’язку з цим на сьогоднішній день
актуальним є розробка виробів з підвищеним вмістом харчових волокон. [1-3]
Підвищення біологічної цінності і смакових переваг продуктів харчування
передбачає використання різноманітних сільськогосподарських культур у
харчовій промисловості та ресторанному господарстві в зв'язку зі значним
вмістом в їх складі різноманітних харчових компонентів. Великий інтерес як у
харчовому, так і в біологічному відношенні відіграють субтропічні культури,
такі, як хурма та продукти її переробки.
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Вченими досліджено використання різноманітної сировини для
покращення структурно-механічних, енергетичних, біологічних показників
кексів, а саме, використання різних видів борошна (тритікале, нут і т.д) ,
сироватка тощо. Але використання фруктових порошків є новим напрямом, що
потребує більш детального вивчення.
Аналіз науково-практичних джерел в напрямку вирішення вищезазначених
проблем показав перспективність використання продуктів переробки хурми, а
саме порошків з хурми в технологіях продукції ресторанного господарства, що
дозволяє створювати нову продукцію функціонального спрямування [1-6]
Основний текст. Метою статті є розроблення технології кексів зниженої
енергетичної цінності з використанням знежиреного кисломолочного сиру та
порошків хурми.
Предмет дослідження – порошок з хурми , борошняні кондитерські
вироби, кекси, знежирений сир.
Об’єкт дослідження – технологія кексів зниженої енергетичної цінності.
У якості прототипу було обрано рецептури кексу «Сирного».[7] З метою
корекції і збалансованості енергетичної цінності було проведено заміну цукру
білого на фруктозу. Частину пшеничного борошна, замінено на відновлений
порошок з хурми, що є джерелом харчових волокон, необхідних для людей з
порушеннями процесів травлення, а також калію, заліза, магнію, каротинів і
токоферолу. Сир 18% жирності , який входить до складу традиційної рецептури
кексу, було замінено на знежирений сир.
До складу борошняного кондитерського виробу відновлений порошок з
хурми вводили у кількості 4%, 6%, 8%, 10 %, оскільки його немає у традиційній
рецептурі. Попередні проробки за органолептичними показниками вказали, що
введення 8% порошку з хурми не чинить негативного впливу на структуру
м’якушки виробів.
Враховуючи, що заміна пшеничного борошна призвела до зменшення
біологічної цінності через значно меншу кількість білків у складі порошку з
хурми, до нових рецептур було введено крохмаль, як структуроутворювач, у
кількості 4%, що задовольняє усі органолептичні показники та немає
негативного впливу на пористість і структуру готових кексів. Також проведені
пробні випікання моделей бісквітних композицій і визначено, що додавання 4%
крохмалю забезпечує відповідну консистенцію, структуру м’якушки, смак і
запах продукту.
Для кращої оцінки готових виробів використано вимоги до кексів які
наведено в таблиці 1.
Органолептична оцінка готових виробів показала, що всі зразки мали
гарний зовнішній вигляд та правильну форму. Поверхня виробів з додаванням
порошку з хурми більш рівна і з найменшою деформацією. При додаванні 2 і 4
% порошку з хурми від маси борошна колір практично не змінився, з заміною
борошна 6 % порошку колір виробу став трохи темнішим з легким
помаранчевим відтінком, з заміною 8 і 10 % – більш темний, на відміну від
контрольного зразка, але у випадку з додаванням 10 % порошку хурми від
маси борошна вироби мали більш щільну структуру. Смаки зразків 1, 2 і 3
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практично не відрізняються від контрольного зразка, а зразок 4 має легкий
присмак хурми. Результати органолептичного дослідження представлені в
таблиці 2.
Таблиця 1
Вимоги до кексів
Показник
Вимоги
Форма
Відповідна даному найменуванню виробу, без
пошкоджень (зламів).
Поверхня
Не підгоріла. Поверхня кексів може бути з наявністю
тріщин і розривів, що не змінюють товарного виду
виробу.
Колір
Від світло-коричневого до темно-коричневого. Колір
нижньої скоринки може відрізнятися від кольору
верхньої та бокових кірочок.
Вид на зламі
Добре пропечений кекс, без гарту і слідів не промісу.
Смак і запах
Властиві даному найменуванню кексу, без стороннього
присмаку і запаху

9,4
8,3
9,5
9,5
8,7
9,0

9,6
9,7
9,6
9,5
9,0
9,5

9,8
9,8
9,7
9,9
9,5
9,7

Дослід 5

9,6
8,2
9,4
9,3
8,3
8,9

Дослід 4

9,9
10
9,8
10
9,7
9,9

Дослід 3

0,2
0,25
0,15
0,15
0,25
1,0

Дослід 2

Зовнішній вигляд
Смак
Запах
Колір
Консистенція
Загальна оцінка

Дослід 1

Органолептична оцінка модельних композицій кексу, бали
Показники
Коефіцієнт Контроль
органолептичної
вагомості,
оцінки
од.

Таблиця 2

9,4
9,8
9,6
8,9
8,5
9,2

Таким чином, за органолептичними показниками кращим був обраний
зразок 4, приготований з добавкою порошку в кількості 8 %.
Технологічний процес виробництва даного виду борошняного
кондитерського виробу майже нічим не відрізняється від технології
виробництва традиційної рецептури, додається лише стадія відновлення
порошку з хурми, яка процес не ускладнює. Технологічна схема наведена на
рис.1.
Наступним етапом стало визначення фізико-хімічних показників нових
виробів, а саме, пористості та щільності, в залежності від заміни борошна на
порошок хурми. Дослідженнями встановлено, що при замінні 8% борошна на
порошок хурми в контрольному і дослідних зразках, показники пористості і
щільності був майже однаковий (рис.2, рис .3.)
Отже, виходячи з отриманих даних, встановлюємо можливість заміни 8 %
пшеничного борошна на порошок з хурми, а за рахунок заміни сиру (18%
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жирності) на знежирений і цукру на фруктозу, можемо стверджувати про
функціональну спрямованість рецептури.
Висновок. Результати проведених досліджень свідчать про можливість
заміни 8% традиційно використовуваного у технології борошняних
кондитерських виробів пшеничного борошна на порошок з хурми із
забезпеченням якості виробів за всіма нормативними показниками відповідно
до «ДСТУ 4505:2005 Кекси. Загальні технічні умови». Використання порошків
хурми і знежиреного сиру у виробництві кексів є доцільним з огляду
збагачення продукту біологічно цінними білковими компонентами , вітамінномінеральним комплексами та сполуками антиоксидантами, що містяться в даній
сировинні. Створення нового виду кексу сприятиме розширенню асортименту
борошняних кондитерських виробів функціональної дії. Перспективою
подальших досліджень є більш глибоке вивчення функціонально-технологічних
властивостей розробленої рецептури.
Масло
вершкове

Фруктоза

Збивання
τ=6,0-9,0·102с

Порошок з
хурми

Вода

Сир

Відновлення (1:3)
t=45-60ºС, τ=6,0·102с

Яйця

МКО

Збивання
τ=9,0-12,0·102с
Крохмаль

Заміс тіста
τ=20,0-30,0 с

Борошно

Формування

Розрихлювач

Випікання
τ=36,0-48,0·102с
t= 160-200ºС
m=0,5 кг
Охолодження
Кекс «Новинка»
Рис.1. Технологічна схема виробництва кексу «Новинка»
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ФАЛЬСИФІКАЦІЯ СОЛОДКОВЕРШКОВОГО МАСЛА СЕЛЯНСЬКОГО
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Denisenko T.N., Hanieieva T.V.
FALSIFICATION OF BUTTER SELYANSKE
Chernihiv State Technological University
Chernihiv, Shevchenko street, the house 95, 14027

Анотація. Роботу присвячено маслу вершковому селянському та
виявленню виду його фальсифікації. Проведено комплексну оцінку якості масла
вершкового селянського за органолептичними та фізико-хімічними показники
на відповідність вимогам ДСТУ. Здійснено оцінку якості марковання зразків
масла. Встановлено, що за органолептичними показниками всі досліджувані
зразки відповідають встановленим вимогам. Одночасно було виявлено такі
види фальсифікації як кількісна, якісна та інформаційна.
Ключові слова: вершкове масло, фальсифікація, якість, марковання, смак,
колір, кислотність плазми, масова частка жиру, виробники, натуральний
продукт
Abstract. The work is dedicated to the cream butter and identification of its
species falsification. Conducted comprehensive assessment of quality of butter
peasant on organoleptic and physico-chemical indicators to meet the requirements
DSTU. The estimation of quality labeling of samples oil. Established that the
organoleptic characteristics all investigated the samples meet the requirements.
Simultaneously it was discovered the following types of falsification as a quantitative,
qualitative and falsification an information.
Key words: butter, falsification, quality, labeling, flavor, color, acidity of
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plasma, mass fraction of fat, manufacturer, natural product
Постановка проблеми. Проблема харчування вважається однією з
найважливіших проблем, так як життя людини, її здоров’я та праця неможливі
без повноцінного харчування. Вже давно вчені розробили теорію
збалансованого харчування, згідно якої в раціоні людини повинні міститися не
тільки необхідна кількість білків, жирів, вуглеводів, але і такі речовини, як
незамінні амінокислоти, вітаміни, мінеральні солі, в визначених, вигідних для
людини пропорціях.
Молочним продуктам та зокрема маслу, враховуючи їх біологічну
повноцінність, в організації правильного харчування відводиться першорядна
роль. Це в певній мірі відноситься і до масла, харчова цінність, якого
обумовлена високою концентрацією в ньому молочних жирів та білків,
наявність незамінних амінокислот, солей кальцію та фосфору, так необхідних
для нормального розвитку організму.
Вершкове масло – високожирний харчовий продукт, який виготовляють
тільки з коров'ячого молока та (або) продуктів його переробки, це масло має
специфічний притаманний йому смак, запах та пластичну консистенцію за
температури 12±2°, з вмістом молочного жиру не меншим ніж 61,5%, що
становить однорідну емульсію типу «вода в жирі» [1].
Ризики від споживання неякісної контрафактної харчової продукції
найбільш суттєві для здоров’я та безпеки людини. Закон України «Про
безпечність та якість харчових продуктів» визначає відповідні вимоги при
виробництві. Нові економічні відносини, що склалися в наш час, призвели до
відкритості ринку, збільшення у сфері збуту фальсифікатів і контрафактних
харчових продуктів, серед яких провідне місце займають молочні продукти.
Найбільш небезпечною є фальсифікація із заміною корисних властивостей,
зміною натурального складу, введенням шкідливих для здоров`я людей
компонентів. Саме такі види фальсифікації найбільш розповсюджені у
виробництві молочних продуктів, які мають широкий асортимент виробів та
рівень їх споживання населенням. [2].
Основними видами фальсифікації масла вершкового є [3]:
– асортиментна – одна група масла замінюється іншою, наприклад, масло
бутербродне реалізується у якості селянського;
– якісна – у масло додають маргарин або рослинні олії;
– інформаційна – вказуються не точні дані: дається назва, близька до
натурального продукту, у відвертих фальсифікатах фірма-виробник вказується
зі спотворенням, підробляються штрих-коди, супровідні документи,
затирається дата вироблення;
– кількісна – на упаковці заявлена маса більше реальної;
– вартісна – продукти низької сортності заявляються як високоякісні;
– комплексна – поєднання різних видів фальсифікації.
Головною метою цієї роботи є товарознавча оцінка якості і автентичності
зразків вершкового масла провідних товаровиробників відповідно вимог діючої
нормативної документації та заявленому маркуванню.
Об’єктом дослідження обрано вершкове масло селянське – найбільш
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поширена група масла. Зразки у споживчому пакованні (брикет, маса нетто 200
та 400 г) було відібрано в торговельній мережі м. Чернігова – торгових марок: .
ТМ Milken (ТОВ «Діада Д» м. Кам’янка, Хмельницька обл.), ТМ Яготинське
(ПАТ «Яготинський маслозавод», Київська обл., м. Яготин), ТМ Добряна (ПАТ
«Чернігівський молокозавод», м. Чернігів), ТМ Куликівка (ПрАТ «Куликівське
молоко» Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка), ТМ Люстдорф
(ТОВ «Люстдорф» м. Ільїнці, Вінницька обл.), ТМ Ферма (ТОВ «Терра фуд»
Вінницька обл., м. Тульчин), ТМ Премія (ТОВ «Терра фуд» Вінницька обл., м.
Тульчин), ТМ Волошкове поле (ПАТ «Юрія» м. Черкаси), ТМ Традыцыі
Беларусі (ФОП Труш Т. Ю., м. Дніпропетровськ), ТМ Звени Гора (ПАТ
«Звенигородський сироробний комбінат» Україна, Черкаська обл., м.
Звенигородка), ТМ Наш молочник (ДП «Старокостянтинівський молочний
завод», Хмельницька обл., м. Старокостянтинів), ТМ Весела Ферма (Філія
«Менський сир» ПП КФ «Прометей», Чернігівська обл., м. Мена).
Виклад
основного
матеріалу.
Споживче
маркування
масла
солодковершкового селянського повинно містити: назву та адресу виробника,
його товарний знак, телефон, адресу потужностей виробництва; повну назву
масла; склад масла; кінцеву дату споживання або дату виробництва та строк
придатності; умови зберігання; масу нетто; інформаційні дані про харчову та
енергетичну цінність 100 г продукту; штрих-код EAN; позначення стандарту.
На спожитковому пакованні всіх зразків ця інформація наявна. Але після
детального вивчення маркування зразків встановлено, що присутня
інформаційна фальсифікація. Всі виробники зазначають на споживчій упаковці
масла вершкового діючий ДСТУ 4399:2005, але норми відхилення за масою
нетто в пакувальній одиниці деякі вказують з порушенням. Наприклад,
стандарт встановлює допустимі відхилення маси нетто у грамах, а виробник – у
відсотках (Волошкове поле, Ферма), або кількість грамів завищена (Премія,
Люстдорф). При перевірці маси нетто пакувальних одиниць зразків
солодковершкового масла селянського виявлено, що вимогам ДСТУ
відповідають 4 зразки (Яготинське, Добряна, Ферма та Весела Ферма) –
відхилення маси нетто не перевищує 3 г; дотримуються значень вказаних на
пакованні – 3 зразки (Люстдорф, Премія, Волошкове поле). Таким чином,
присутня кількісна фальсифікація.
Визначення органолептичних показників (консистенції, кольору, смаку і
запаху) здійснювали за температури продукту в межах (12±2)°С. Консистенція
масла повинна бути однорідною, пластичною, щільною. Поверхня на розрізі
блискуча або слабкоблискуча, суха. Допускають недостатньо щільну і
пластичну консистенцію, поверхня на розрізі злегка матова з наявністю
поодиноких дрібних крапель вологи розміром до 1 мм. Колір масла від світложовтого до жовтого, однорідний за всією масою. Смак і запах чистий, добре
виражений вершковий з присмаком пастеризації. У солодковершковому маслі
допускають смак і запах недостатньо виражений або невиражений,
слабкокормовий, з присмаком пастеризації або перепастеризації. За
результатами оцінки якості за органолептичними показниками всі досліджувані
зразки масла відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005.
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З фізико-хімічних показників у вершковому маслі селянському визначають
масову частку жиру і кислотність. Вміст жиру не повинен бути нижчим від
величини, зазначеної на маркуванні. Для групи масла вершкового селянського
вміст жиру повинен бути від 72,5 до 79,9%. Для солодковершкового масла
титрована кислотність не повинна перевищувати 23°Т, кислотність жирової
фази масла не більше 2,5°К.
Результати оцінки фізико-хімічних показників масла солодковершкового
селянського представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Фізико-хімічні показники якості солодковершкового масла селянського
№
Масова частка Кислотність
Кислотність
Марка
з/п
жиру, %
плазми, Т
жирової фази,°К
1
Milken
72,0
30,5
1,8
2
Яготинське
72,9
21,0
2,3
3
Добряна
73,5
22,0
3,7
4
Куликівка
68,9
20,0
5,7
5
Люстдорф
75,6
21,0
2,8
6
Ферма
73,3
29,5
3,8
7
Премія
72,5
23,5
3,2
8
Волошкове поле
75,7
22,0
3,4
9
Традыцыі
72,0
37,0
5,8
Беларусі
10 Звени Гора
77,4
17,0
2,1
11 Наш молочник
75,0
20,5
2,1
12 Весела Ферма
74,2
19,0
2,1
Встановлено не відповідність заявленої виробником на пакованні масової
частки жиру в 5 зразках масла: Milken – при задекларованих 73% вміст жиру
склав 72%; Яготинське – при задекларованих 73% вміст жиру склав 72,9%;
Куликівка – при задекларованих 73% вміст жиру склав 68,9%; Премія – при
задекларованих 73% вміст жиру склав 72,5%, Традыцыі Беларусі – при
задекларованих 73% вміст жиру склав 72%. Але, слід зазначити, що вміст жиру
у маслі торгових марок Яготинське та Премія відповідає вимогам ДСТУ для
групи за назвою.
За показником кислотність жирової фази відповідають вимогам ДСТУ
зразки Milken, Яготинське, Звени Гора, Наш молочник, Весела Ферма. У решти
– перевищують дані вимоги. Ймовірна причина –порушення умов зберігання
масла у торговельній мережі. Значно перевищують вимоги ДСТУ зразки масла
Milken, Ферма, Традыцыі Беларусі за показником кислотність плазми масла, а
зразок Премія – лише на 0,5°Т. масова частка солі у всіх досліджуваних зразках
знаходиться в межах норм ДСТУ (не більше 1%).
Для виявлення якісної фальсифікації проведено дослідження на наявність
маргарину в маслі (табл.2). Встановлено, що зразки масла торгових марок
Яготинське, Добряна, Куликівка, Люстдорф мають у своєму складі
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маргаринову продукцію. Решта зразків масла відповідають заявленому
маркованню щодо складу – пастеризовані вершки з коров’ячого молока.
Таблиця 2
Характеристика показників масла
№
з/п
1

1

Марка
2
Маргарин
(контроль)
Milken

2

Яготинське

3

Добряна

4

Куликівка

Характер кипіння

Запах

Забарвлення

3

4

Кипить активно

Неприємний запах

Піниться, потріскує
не дуже інтенсивно

Приємний запах
ананасу, помірно
виражений

5
Колір змінює
до темного
З'явився
світло-бурий
колір

Піниться, потріскує,
з’являється світложовтий осад
«пластилін»
Інтенсивне
спінювання,
потріскування,
потемніння
(підгоряння на
стінках)
Інтенсивне
спінювання,
потріскування,
потемніння
(підгоряння на
стінках)
Кипить, пострілює,
спінювання помірне,
інтенсивне
пригорання на
стінках
Стріляє, не
спінюється
Погано піниться,
потріскує

Кислий,
невиражений запах
масла

Темнуватобурий колір

Різкий, неприємний
запах з кислинкою

Колір світлий,
не змінився

Дуже невиразний,
майже відсутній

Світле
забарвлення

Різкий, неприємний
запах з ноткою
сірководню

Світле
забарвлення

5

Люстдорф

6

Ферма

7

Премія

8

Волошкове
поле

9

Традыцыі
Беларусі

Спінюється,
потріскує

Запах ананасу

10

Звени Гора

Спінюється, стріляє

Невиражений запах
ананасу
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Запах ананасу
Помірно виражений
запах ананасу
Приємний запах
ананасу

Змінює
забарвлення
Забарвлення
не змінилось
Забарвлення
не змінилось
Забарвлення
набуло світлобурого
кольору
Змінює
забарвлення
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11
12

Наш
молочник
Весела
Ферма
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Спінюється, не
стріляє
Спінюється, не
стріляє

Невиражений,
легкий запах ананасу
Запах ананасу

Змінює
забарвлення
Змінює
забарвлення

Висновки
За результатами проведеного дослідження встановлено, що з 12 зразків
вершкового масла селянського повністю відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 і
заявленому маркованню лише один зразок – масло ТМ Весела Ферма (Філія
«Менський сир» ПП КФ «Прометей», Чернігівська обл., м. Мена).
Зразки ТМ Звени Гора та ТМ Наш молочник не дотримуються допустимих
норм відхилення маси нетто (кількісна фальсифікація).
Виявлена невідповідність масової частки жиру заявленому на маркованні у
42% досліджуваних зразків (якісна фальсифікація).
Отже, найбільш розповсюджена комплексна фальсифікація вершкового
масла – поєднання інформаційної, кількісної та якісної.
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харчових продуктів. Проаналізовано основні фактори, що впливають на
тривалість холодильного зберігання харчових продуктів.
Ключові слова: харчові продукти, охолодження, заморожування,
зберігання, холодильний ланцюг.
Abstract. The article deals with the impact of refrigeration storage on food
quality. It was analyzed the basic factors that influence on duration the refrigeration
storage of food products.
Key words: food products, cooling, freezing, storage, cold chain.
Вступ. У забезпеченні якісної та безпечної харчової сировини і продуктів
на всьому протязі їх переміщення від місця забою (вилову) або збору врожаю
до кінцевого споживача значну роль відіграє холодильний ланцюг. Для
мінімізації проблем щодо якості та безпечності харчових продуктів необхідно
постійно контролювати температуру протягом усього холодильного ланцюга,
який є невід'ємною частиною системи управління логістичним ланцюгом і
передбачений чинними нормативними документами. Слід зазначити, що
холодильні технології відносяться до одних з найбільш енергоємних ланок
логістичних ланцюгів.
Огляд літератури. Стан розвитку холодильної техніки і технології в
Україні є сьогодні незадовільним. Необхідність використання холоду
компенсується додаванням у харчову сировину та продукти різних
консервантів, барвників, які суттєво не забезпечують збереження їх початкової
харчової цінності і негативно впливають на здоров'я людей, особливо дітей.
Така ситуація характерна для всього світу, а недостатнє застосування холоду у
багатьох країнах призводить до втрат близько 20% м'ясної сировини та до 40%
плодоовочевої [1, 2]. Експлуатаційні витрати на охолодження в супермаркетах
суттєві та становлять близько 60% всіх витрат на енергоспоживання. Усі ці
питання входять у коло проблем, які формулюються як загальна проблема
забезпечення продовольчої безпеки держави.
Основний текст. Для збереження якості харчових продуктів широко
використовуються процеси охолодження і заморожування. Для забезпечення
якості і безпечності охолоджених харчових продуктів важливо зберігати їх в
умовах досить низьких температур, що перешкоджає зростанню і розмноженню
мікроорганізмів псування. Крім того, охолодження позитивно позначається на
якості продуктів завдяки зниженню міграції вологи і збереженню їх смаку,
аромату, кольору і текстури. При температурах заморожування (нижче - 12 °С)
ризик розмноження бактерій, дріжджів і плісняви знижується, однак тривале
зберігання продуктів в замороженому стані часто негативно впливає на їх
якість.
Для забезпечення безпечності та якості швидкопсувних харчових
продуктів при їх переміщенні від місця збору врожаю або забою до кінцевого
споживача значну роль відіграє холодильний ланцюг. Відсутність засобів
контролю і моніторингу температури в холодильному ланцюгу тягне за собою
втрату якості продуктів, у зв'язку з чим для управління холодильним ланцюгом
є дуже важливим точність вимірювань і правильна інтерпретація отриманих
даних.
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Розмір капіталовкладень в технології охолодження і заморожування
харчових продуктів в світових масштабах вельми значний. Основна частка цих
витрат припадає на холодильне обладнання. Холодильні технології є найбільш
енергоємними у холодильному ланцюгу і споживають приблизно 35% від
загального обсягу електроенергії, яка використовується в харчовій
промисловості. Вважається, що обсяг парникових газів, що виробляються в
результаті функціонування холодильних ланцюгів, становить приблизно 2,5%
від світового обсягу викидів [3, 4].
Тривалість перебування харчових продуктів у холодильному ланцюгу
залежить від їх походження, терміну придатності і сезону (наприклад,
плодоовочева продукція після збору врожаю може зберігатися до одною року).
Швидкопсувні харчові продукти можуть перебувати в холодильному ланцюгу
протягом одного тижня.
У зв'язку з впливом температури на інтенсивність процесів, що
відбуваються в харчових продуктах величезне значення набуває температурний
контроль протягом усього холодильного ланцюга. Тривалість холодильного
зберігання може становити від декількох діб (для швидкопсувних охолоджених
продуктів) до кількох років (для заморожених і упакованих продуктів) і
залежить від ступеня змін властивостей продукту, які використовуються для
визначення закінчення терміну зберігання. Міжнародний інститут холоду (IIR,
International Institute of Refrigeration) визначає «практичний термін зберігання»
(PSL, Practical Storage Life) будь-якого харчового продукту як «період
зберігання за певної температури, у процесі якого продукт зберігає свої
характерні властивості і залишається прийнятним для певного способу
вживання». Іноді для визначення терміну зберігання використовують поняття
«термін зберігання з високою якістю» (HQL, High Quality Life), яке
визначається як «період часу, що пройшов з моменту заморожування продукту
з самого початку з високим рівнем якості до того моменту, коли за
органолептичними показниками у нього буде зафіксовано статистично значуща
відміна (Р <0,01) від початкового рівня якості». Для визначення терміну
зберігання застосовують різні способи та вимірювальні методи (наприклад,
органолептичні, хімічні, інструментальні методи або їх сукупність) тому строк
зберігання може значно варіюватися. Зазвичай, чим нижче температура, тим
більше термін зберігання. Для охолоджених харчових продуктів існують
мінімальні температури зберігання, які залежать від початкової точки
замерзання або точки, в якій починається пошкодження тканин під дією
холоду.
Стандартної методології для оцінки тривалості зберігання і термінів
придатності харчових продуктів не існує, оскільки багато в чому вони
обумовлені походженням продукту, способами його переробки і пакування так званими РРР-фактори (від Product, Processing, Packaging).
Тип продукту визначається в основному за такими властивостями:
• вид сировини;
• період часу між збором врожаю (забоєм) і охолодженням;
• вихідна мікробіологічна забрудненість харчової сировини, ступінь
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зрілості і наявність пошкоджень;
• способи поводження з сировиною в ході збору врожаю або забою,
подальшого транспортування і переробки;
• сезонність продукту.
Для забезпечення максимального терміну зберігання харчовий продукт
повинен мати відповідні мікробіологічні, фізичні та органолептичні показники.
На термін холодильного зберігання значний вплив мають і технологічні
чинники. Подрібнення, в тому числі нарізка, призводить до розподілу
мікроорганізмів по поверхні продукту з прискоренням їх зростання і
розмноження, а також сприяє збільшенню активності внутрішньоклітинних
ферментів внаслідок пошкодження клітин. Крім того, термін зберігання багато
в чому залежить від застосовуваних добавок - спецій, пряностей,
антиоксидантів і білкових концентратів. На склад газового середовища навколо
продукту значний вплив мають пакувальні матеріали і методи пакування.
Також, слід підкреслити, що в міру просування продукту від виробника до
споживача контроль температури поступово погіршується. Після збору врожаю
або забою і первинної обробки худоби, велика частина харчової сировини
піддається охолодженню або заморожування для мінімізації зростання і
розмноження мікроорганізмів, ферментативних і хімічних змін, а також для
зниження швидкості зовнішньої міграції вологи. Найчастіше найважливішим
фактором якості певного харчового продукту є проміжок часу між моментом
збору або забою і охолодженням або заморожуванням. Разом з тим слід
враховувати, що багато харчових продуктів при низьких температурах
пошкоджуються, тому зниження температури повітря застосовується не для
всіх видів харчової сировини. При використанні невеликих скоростей
охолодження або заморожування найбільш поширеною проблемою є
випаровування вологи з поверхні неупакованих продуктів. Дегідратація
продуктів внаслідок повільно протікаючих процесів охолодження або
заморожування призводить до економічних втрат і погіршення якості
продукції.
Завдання ланок холодильного ланцюга, призначених для зберігання та
дистрибуції, полягає в підтримці постійної температури харчових продуктів.
Проте, ця вимога дотримується достатньо рідко, оскільки найчастіше продукти
заморожують в холодильних камерах, призначення для подальшого зберігання
продуктів, а розділити камери на дільниці заморожування і зберігання
достатньо важко.
На термін зберігання харчових продуктів великий вплив мають умови
зберігання - особливо температура, відносна вологість (для неупакованих
продуктів) і склад газового середовища (для «дихаючих» продуктів). Більшість
харчових продуктів зберігають в термо- і вологоізольованих приміщеннях.
Таким чином, теплове навантаження повинно регулюватися шляхом контролю
швидкості теплопередачі (через стіни, від персоналу і обладнання, а також від
проникаючого через двері повітря) і шляхом застосування спеціальних
пристроїв типу вентиляторів або дефростера.
Рефрижераторні системи, що використовуються для перевезення харчових
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продуктів різними видами транспорту, не призначені для відведення теплоти
від вантажу, і тому дуже важливо, щоб продукти перед завантаженням в
рефрижератор мали потрібну температуру. Температурні коливання продуктів
у великих контейнерах для перевезення на великі відстані не повинні
перевищувати ± 0,5 °С від заданого значення. При такому регулюванні
температури можна забезпечити транспортування продуктів протягом 8-14
тижнів (наприклад, м'ясних продуктів у вакуумній упаковці, що зберігаються
при -1,5 °С) і достатній термін зберігання в умовах роздрібної торгівлі.
Істотна частина харчових продуктів транспортується в багатооборотних
контейнерах (так званих «ISO-контейнерах»), придатних для перевезення
автомобільним, залізничним і водним транспортом. У таких контейнерах
передбачена своя система охолодження (від дизельного генератора або
трифазного джерела струму). Використовують такі контейнери для перевезення
плодоовочевої продукції і охолодженого м'яса на великі відстані. Ці контейнери
мають стандартні габарити (6 або 12 м в довжину) і місткість (близько 28 або 60
м3).
Для транспортування дорогих швидкопсувних продуктів найчастіше
вдаються до авіаперевезень, які забезпечують швидку доставку харчових
продуктів на віддалені ринки збуту, однак зумовлюють виникнення серйозних
проблем, оскільки більшу частину шляху продукт виявляється незахищеним
заморожуванням. До 80% всього часу транспортування доводиться на
очікування завантаження і перевезення в аеропорт і з аеропорту. В ході польоту
температура підтримується на рівні 15-20 °С. Швидкопсувні вантажі зазвичай
перевозять в стандартних контейнерах, зазвичай термоізольованих або з
використанням сухого льоду, але іноді і в незахищених палетах.
Найбільш слабкою ланкою холодильного ланцюга є прилавки-вітрини на
підприємствах роздрібної торгівлі. Для них характерні великі відмінності в
температурних режимах і коливання температур в різних зонах «гондол», як їх
називають в торгівлі. Така різниця в температурах часто буває обумовлена
стандартами на експлуатаційні випробування, які допускають розкид
температур у 6, 8 і навіть 11 °С. Крім того, в таких «гондолах» іноді викладають
нерозфасовані і неупаковані продукти, через що зростають втрати маси
харчових продуктів.
Заключення і висновки. Таким чином, холодильне зберігання має
значний вплив на якість та безпечність харчових продуктів. Холодильний
ланцюг є складним у контролюванні, особливо у роздрібній торгівлі та
потребує врахування безлічі факторів з метою доведення до кінцевого
споживача якісної та безпечної продукції.
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Анотація. В статті наведено дані про вплив, попередньо визначених
органолептично, раціональних доз харчових добавок, на зміни реологічних
показників комбінованого козиного продукту – кисломолочної пасти,
виготовленої із козиного молока з вмістом у її складі 2,5 - 3,0 мас., %
пшеничного борошна.
Встановлено, що підвищення реологічних показників пасти, що дає
уявлення про підвищення збереженості її форми підчас зберігання та при
транспортуванні, є масова частка збагачення її йодо та бета каротиновмістними препаратами «Еламіном» та «Бетавітоном» в кількості
0,04 - 0,05 мас., %, відповідно.
Однак, є необхідність у проведенні додаткових досліджень з визначення
раціональної дози використання харчової добавки діоксиду титану.
Ключові слова: харчові добавки, паста із козиного молока з пшеничним
борошном, реологічні показники.
Аnnotation. The article shows the influence of rational predetermined
organoleptically dose of food additives on changes of rheological parameters
combined goat product - sour paste, made from goat milk content in its composition
2,5 – 3,0 wt.,%
Wheat flour. It was established that the increase of rheological parameters
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pastes which gives an idea of improving the preservation of its shape during storage
and during transportation, commits dose of iodine enrichment and beta karotynovmistnymy drugs "Elaminom" and "Betavitonom" in the amount of 0,04 –
0,05 wt ., %, in accordance.
However, there is a need for additional studies to determine the dose of rational
use of food additives titanium dioxide.
Keywords: nutritional supplements, pasta with goat milk with wheat flour,
rheological parameters.
Вступ. За даними статистичного збірника, поголів’я великої рогатої
худоби у фермерських господарствах України, в тому числі корів, на кінець
2014 року складало, відповідно, 103,7 та 41,1 тис. гол, що менше за аналогічні
показники 2013 року на 8,1 та 3,9 тис. гол або на 7,25 та 8,89 %.
Поголів’я вівців та кіз, на кінець 2014 року, складало 46,8 тис. голів, що
менше на 12,6 тис. голів або на 21,22 %, порівняно з аналогічним показником за
2013 рік.
Проте, за 2014 рік у фермерських господарствах вироблено 166,8 тис т
молока, що на 8 тис. т більше, порівняно з 2013 роком або на 6 % [1].
Враховуючи ріс об’ємів виробництва молока та незважаючи на більший
спад поголів’я мілкої рогатої худоби, порівняно з великою рогатою худобою, у
світі давно проводяться дослідження, результати яких доводять, що козине
молоко – дуже цікавий продукт з невичерпними можливостями.
Його специфічні якості навіть дозволяють лікувати деякі захворювання.
Відомо, що в Білорусі, США та інших країнах ведуться дослідження молока так
званих трансгенних кіз, яке має виключно цінні властивості (МП № 06/2006)
[2].
Харчові продукти, достатньо складні за хімічним складом, мають певні
властивості, які в сукупності визначають якість продукції.
Існуючі сьогодні методи оцінки якості продуктів часто суб’єктивні й
потребують досконалості. Знання про фізичні властивості продуктів необхідні
для проектування машин і апаратів, тому необхідно суворо дотримуватися
методик вимірювання та досліджень цих властивостей.
Найбільш повно можна судити про якість продукту враховуючи їх фізичні
властивості, які корелюють з хімічним складом, і визначаються внутрішньою
будовою продукту. При цьому характеристики сировини визначають основні
показники готових продуктів. Одним з основних етапів будь-якого
експерименту є статистична обробка даних. Вона спрямована на побудування
математичної моделі об’єкта чи явища, що досліджується, яка поєднує як
апріорну, так і експериментальну інформацію [3].
Для збільшення об’ємів продукції із козиного молока розроблено
комбінований сир кисломолочний з введенням до його складу 2,5 - 3,0 мас., %
пшеничного борошна.
Рослинна добавка дозволяє покращати смак і запах продукту: усунути
присмак і запах жиро - поту кіз, підвищити щільність козиних згустків та як
наслідок, збільшити вихід продукту із 1 т козиного молока майже на таку ж
саму величину [4].
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Після підпресування комбінованого кисломолочного сиру до (57±2) %
вологи, отримана кисломолочна паста, відрізнялася від продукту із коров’ячого
чи козиного молока, появою небажаного сірого відтінку.
Дослідження органолептичних та технологічних показників якості
кисломолочної пасти із козиного молока із пшеничним борошном, показали,
що органолептичні показники козиної кисломолочної пасти були покращені під
впливом по 0,04 - 0,05 мас., % йодовмістного препарату «Еламін» та
каратиновмістного препарату «Бетавітон», відповідно, а також із
використанням 0,01 - 0,02 мас., % діоксиду титану («відбілювача»), який
використовується для нейтралізації пігментів в харчових продуктах та
утворення в них білого кольору.
Під впливом вищевказаних трьох добавок, сірий відтінок козиної сирнї
пасти змінився на білий із зеленуватим відтінком, білий із жовтуватим
відтінком та білуватий, відповідно.
Консистенція тіста козиної сирної пасти із зерновою добавкою (із
пшеничного борошна), має вирішальний вплив на якість готового продукту при
зберіганні та транспортуванні.
Ущільнене тісто козиної сирної пасти (далі пасти) після пресування
повинно бути пластичним та мати достатню міцність, завдяки чому вона не
буде деформуватися в процесі зберігання та реалізації.
Тісто пасти володіє водночас пружно-еластичними та пластично-в’язкими
властивостями. Явище пружності сприяє збереженню заданої форми виробів
після формування, а еластичність дозволяє збільшити продуктивність процесу
пресування кисломолочного сиру з зерновою добавкою із початковим вмістом
(76±2) % вологи до кінцевого бажаного її показника - (57±2) %.
Наявність у складі пасти йодо і бета - каротиновмісних препаратів та
діоксиду титану дає підстави для її віднесення до продуктів функціонального
призначення.
Мета досліджень: Визначити вплив трьох видів добавок на зміни
реологічних властивостей пасти: водорозчинного харчового препарату
«Бетавітон» марки М (що відповідає вимогам, вказаним в ТУ 9146-00723109857-99), до складу якого входять такі компоненти, як : мікробіологічний
бета - каротин (БК) в кількості 20 мг/г розчину, 5,0; мг/г α - токоферолу
вітаміну Е та 2,5 г аскорбінової кислоти вітаміну С); «Еламіну», до складу
якого входять жир, білки, клітковина, органічний йод, в кількості, відповідно,
0,66, 5,49, 3,48 %. Крім того, також мінеральні речовини, в тому числі,
органічний йод, в кількості 0,554 мг/кг; діоксиду титану, що уявляє собою (TiO2
- з’єднання титану з киснем, в якому титан є чотирьох валентним) порошок
білого кольору, який застосовується в якості «відбілювача» в різних галузях
промисловості, в тому числі, у харчовій.
Сирне тісто володіє водночас пружно-еластичними та пластично-в’язкими
властивостями. Явище пружності сприяє збереженню заданої форми виробів
після формування, а еластичність дозволяє збільшити продуктивність пресу [5].
На першому етапі досліджень було встановлено раціональні М.ч.
препаратів Еламіну, «Бетавітону» та діоксиду титану, що сприяли покращенню
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органолептичних показників пасти, що становить, відповідно, по 0,04 - 0,05 та
0,01 – 0,02 мас., %.
Для встановлення впливу добавок на регулювання пружно-еластичних та
пластично - в’язких властивостей кисломолочного тіста пасти з зерновою
добавкою, було проведено дослідження на еластопластометрі Толстого.
Метод вимірювання заснований на визначенні деформації зсуву,
віднесеного до зовнішнього зразка.
Для приготування структурованих зразків використовували форму, яка
являє собою паралелепіпед з вертикально установленими двома робочими
пластинами; металевою та плаксигласовою. Приготовлений таким чином зразок
виймають із форми та установлюють на стіл приладу.
До верхньої пластини прикріплено вантаж, масу якого визначають
експериментально. У нашому випадку маса навантаження становила 40 г,
висота зразка – 10 см3.
Перше значення абсолютної деформації одержували, як тільки
навантаження починало діяти на верхню пластину. Після цього, протягом
наступних 10 хв., отримані значення записували з періодичністю 1 хв, далі – 5
хв.
Дослідження припиняли, коли не була зафіксована зміна абсолютної
деформації.
Дані кривих повзучості дослідних зразків пасти збагаченої, відповідно,
«Еламіном», препаратом «Бетавітон» та діоксидом титану позначали, як Д.1,
Д.2, Д3, відповідно. В якості контролю (К) використовували зразок пасти без
використання харчових добавок.
Дані кривих повзучості зразків пасти з використанням трьох – видів
харчових добавок наведені табл. 1.
Таблиця 1
Дані кривих повзучості зразків пасти з використанням трьох – видів
харчових добавок
Результати досліджень
ПознаНайменування показника
чення
К
Д.1
Д.2
Д.3
Загальна деформація,
Г заг.
1,21
1,07
1,52
1,33
Па 10-3
ф
Напруження зсуву, Па
130,80
130,80
130,80
130,80
-1
I
Податливіть, Па
9,23E-06 8,21E-06 1,16E-05 1,01E-05
Умовно - миттєвий
G пр.
132567,57 188653,85 127402,60 130800,00
модуль пружності, Па
Високоеластичний
G ел.
594545,45 344210,53 265135,14 400408,16
модуль (Па)
Дані табл. 1 свідчать про те, що в дослідних зразках пасти (Д1, Д2 та Д.3),
виготовленої з використанням вищеперерахованих інгредієнтів, показник
податливості був меншим, відповідно, на 1,02, 8,07 та на 8,22 Па-1, ніж
аналогічний показник контрольного (К) зразка пасти. У дослідному зразку
пасти (Д.1) з «Еламіном» показник загальної деформації був на 0,14 Па
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меншим, порівняно з аналогічним показником в контролі та на 0,45 і 0,26, ніж в
дослідних (Д.2 та Д.3) зразах пасти, відповідно, збагачених препаратом
«Бетавітон та діоксидом титану. Показник умовно - миттєвого модуля
пружності в дослідному зразку Д.1 (з Еламіном) був більшим, ніж в контролі на
56085,28 Па, ніж в контролі. Проте цей показник в дослідних партіях сирної
пасти (Д.2 та Д.3, відповідно з «Бетавітоном» та діоксином титану був меншим,
на 5164,97 та 1767,57 Па.
Високоеластичний модуль дослідних зразків (Д.1, Д.2 та Д.3) був меншим
на 250334,92, 329410,31 та 194137,29 Па, ніж аналогічний показник
контрольного зразка продукту. Вищевказані дані свідчать про те, що найкращі
показники консистенції серед дослідних зразків (Д.1) пасти - опору тіста пасти
до деформації при зберіганні та транспортуванні, характерні для продукту,
збагаченого «Еламіном». Друге та третє місця – відводяться продуктам,
збагачених відповідно, «Бетавітоном» та діоксином титану.
На рис. 1 наведені криві повзучості зразків пасти, збагаченої різними
видами інгредієнтів
3 -3
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Рис.1. Криві повзучості зразків пасти, збагаченої різними видами
інгредієнтів
Вигляд кривих на рис. 1 підтверджує зроблені нами, вищевказані
висновки. Тобто, покращення якості консистенції пасти були отримані під
впливом йодо вмісного препарату «Еламіну». При цьому під впливом
препарату «Бетавітону» та діоксиду титану було деяке погіршання
консистенції, проте, в цілому, на погіршанні якості продукту це не відбилося.
В таблиці 2 наведені реологічні характеристики сирного тіста при
додаванні раціональних доз харчових добавок в кількості «Еламіну», препарату
«Бетавітону» та діоксиду титану, що становлять, відповідно, по 0,04 - 0,05 та
0,01 – 0,02 мас., %.
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Таблиця 2
Реологічні характеристики сирного тіста при додаванні оптимальних доз
трьох видів добавок (ступінь)
Результати досліджень
Показники
К
Д.1
Д.2
Д.3
Пластичность Па × с
50,00
57,22
61,73
48,15
Упругість Па × с
41,67
35,83
41,15
37,04
×
Модуль упругості Па с
5,31
7,96
6,85
4,55
Із даних табл. видно, 2 що показник пластичності кисломолочного тіста
пасти з використанням добавок з «Еламіну» та препарату «Бетавітон»
збільшився, відповідно, на 7,22 та 11,73 Па × с, за на виключенням третього виду
добавки – діоксиду титану, аналогічний показник якого зменшився на 1,85
Па × с (Р ≥ 0,95).
Показник пружності дослідних зразків (Д.1 та Д.3) пасти на 5,84, 0,52 та
4,63 Па × с, був меншим, порівняно з (К.1) контролем.
Модуль пружності дослідних зразків (Д.1 та Д.2) пасти, відповідно, з
«Еламіном» та «Бетаітоном» був на 2,65 Па × с більшим, але меншим з
використанням діоксину тітану на 0,76 Па × с, порівняно з аналогічним
показником в контролі. Отже, добавки із «Еламіну» та препарату «Бетавітон»
сприяють збільшенню пластичності, а із діоксину титану – зменшенню цього
показника. Покращення показника пружності під впливом вищевказаних
харчових добавок не спостерігалось. Проте, покращення показника модуля
пружності кисломолочного тіста дослідних зразків пасти (Д.1 та Д.2) відбулося
під впливом добавок, відповідно з «Еламіну» та з препаратом «Бетавітон», але
на покращення цього показника добавка з дозою діоксину титану у кількості
0,01-0,02 мас., % складі дослідного (Д.3) зразка не вплинула.
На рис. 2 наведено криві навантаження/розвантаження сирного тіста без
добавок (К.1) з рослинною добавкою із пшеничного борошна та з трьома
видами добавок (з «Еламіном», з препаратом «Бетавітоном» та з діоксидом
титану в кількості по 0,04 - 0,05; та з 0,01 - 0,02 мас., %, відповідно.
Із даних на рис. 2 видно, що достовірної різниці, між показниками
навантаження/розвантаження контрольного зразка (К) пасти та дослідного з
збагаченого бета - каратиновмісним препаратом «Бетавітоном» (Д.2) – не має.
Найкращим показником відрізняється дослідний (Д.1) зразок пасти,
збагачений
«Еламіном».
Найгіршим-показником
навантаження
характеризується дослідний зразок пасти, збагаченої діоксидом (Д.3) титану.
На завантажувальній частині кривої відмічаються три ділянки: ділянка
миттєво - пружної деформації, ділянка розвитку високоеластичної деформації
та ділянка течії системи. Встановлено, що із усіх видів використаних у дослідах
добавок найкращий вплив на опірність кисломолочного тіста пасти при
навантаженні/розвантажуванні та підвищенні його міцності чинить «Еламін».
При цьому суттєво впливу на покращення вищевказаних показників у
дослідних зразках пасти, виготовленої із введенням до її складу препарату
«Бетавітон» та діоксиду титану, порівняно з контролем - не відбулося.
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