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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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Антоненко А.В., Бобось О.Л., Михайлик В.С.
ТЕХНОЛОГІЯ ЖЕЛЬОВАНИХ ДЕСЕРТІВ З ПІДВИЩЕНОЮ
ХАРЧОВОЮ ЦІННІСТЮ
Київський національний університет культури і мистецтв,
Київ, вул. Щорса, 36, 02000
Київський національний торговельно-економічний університет,
м. Київ, вул. Кіото 19, 02156
Antonenko A.V., Bobos O.L., Mihailik V. S.
TECHNOLOGY GELATINOUS DESSERTS OF HIGH NUTRIONAL VALUE
Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Shchorsa str. 36, 02000
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Kyoto str. 19, 02156

Анотація. В статті розглядається наукове обґрунтування та розроблення
технології виробництва десерту ‘‘Пташине молоко’’ з додаванням
композиційної суміші з низькоетерифікованого пектину, цитрату кальція та
полідестрози. На основі експериментальних досліджень було визначено
підвищення харчової цінності при порівнянні з традиційним десертом.
Визначено хімічний склад розроблених страв і побудовано модель якості.
Ключові слова: кальцій, желатин, пектин, харчові волокна, десерт, желе
In the article the scientific substantiation and development of production
technology dessert ''Bird's milk'' with the addition of low pectin, calcium citrate and
polidestrozy. On the basis of experimental studies were identified increasing the
nutritional value when compared with the traditional dessert. Chemically defined
course designed and built as a model.
Key words: calcium, gelatin, pectin, dietary fiber, dessert, jelly
Вступ. На сьогодні велика увага приділяється розробленню нових
технологій виробництва продуктів харчування та вдосконаленню існуючих
технологій, шляхом збагачення цих продуктів речовинами, які б надали
виробам функціональних якостей.
Багато вчених: Разенков І.П., Покровський О.О., Уголєв О.М., Ванханген
В. В., Ванханген В.Д. та інші, приділяють велику увагу створенню харчових
продуктів, спрямованих на вирішення конкретно поставлених завдань. Вони
стверджують, що вирішити проблему оптимізації харчування можуть збагачені
біологічно активними речовинами функціональні продукти, що є джерелом
дефіцитних у харчуванні речовин, у тому числі регуляторів функцій органів і
систем організму. [1]
Відомо, що в процесі кулінарної обробки втрачається в середньому 10%
енеретичної цінності продуктів, до 60% вітаміну С, 20-30% вітамінів групи В,
до 49% вітаміну А, втрата кальцію досягає 15%, заліза 20%. [2]. Для вирішення
цієї проблеми пропонується до споживання десерти з додаванням
функціональних інгредієнтів.
Привертає увагу дефіцит харчових волокон у раціонах харчування сумарне споживання клітковини і пектинових речовин становить менше 14 г на
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добу, що майже у двічі нижче за рекомендовану кількість. [3]
Огляд літератури. За сучасними рекомендаціями нутриціології норма
харчових волокон для людини на добу становить 25-30 г, яку можна
забезпечити вживанням нерафінованої рослинної їжі, а також внаслідок
споживання харчових продуктів, до складу яких внесено додаткову кількість
харчових волокон з дієтичними добавками і продуктами переробки рослинної
сировини. [2]
Сучасні умови розвитку ресторанного господарства ставлять перед
працівниками сфери масового харчування завдання розробки та впровадження
конкурентоздатних та економічно вигідних технологій кулінарних продукцій
при одночасному поліпшенні її смакових характеристик, споживчих
властивостей, підвищенні якості, харчовії цінності та розшерння асортименту.
Солодкі жельовані десерти користуються високим попитом у закладах
ресторанного господарства. До складу таких страв входить натуральна
фруктова сировина, що зумовлює їхню високу цінність та корисність для
організму людини. Порівняно з іншими десертами желе відрізняється низькою
енергетичною цінністю. Використання розчинних харчових волокон у
технології жельованих десертів як гелеутворювача сприятиме підвищенню
харчової цінності десертів.
Вихідні дані і методи. Перспективним напрямком розвитку такої
кулінарної продукції як десерти є розроблення нових технологій і рецептур
виробництва жельованих десертів з додаванням низкоетерифікованого пектину,
цитрату кальція та полі декстрози для підвищення харчової цінності продукції
та рентабельності виробництва.
Застосування у розробленій нами технології жельованих десертів складних
вуглеводів, а саме розчинних харчових волокон зумовлено, передусім, їхньою
комплексоутворювальною здатністю. Вони формують драглеподібні структури,
які впливають на швидкість всмоктування речовин у тонкому кишечнику і
тривалість транзиту через шлунково-кишковий тракт.
Метою дослідження є наукове обґрунтування та розроблення технології
жельованих десертів з використанням низькоетерифікованого пектину, цитрату
кальцію та полідекстрози, як джерел харчових волокон та нутрієнтів. Для
досягнення поставленої мети визначено наступні завдання:
- науково обґрунтувати та експериментально підтвердити можливість
використання дієтичних добавок у технологіях десертів;
- дослідити фізико-хімічні та технологічні властивості дієтичних добавок;
- розробити технологічну схему виробництва жельованих десертів із
заданими показниками поживної цінності, визначити основні органолептичні,
фізико-хімічні, структурно-технологічні та мікробіологічні показники якості;
- провести комплексну оцінку якості розроблених десертів.
Об'єкт дослідження - технологія жельованих десертів підвищеної
харчової
цінності
з
використанням
композиційної
суміші
з
низькоетерифікованого яблучного пектину, цитрату кальція та полідектрози.
Предмет дослідження - низькоетерифікований яблучний пектин, цитрат
кальцію, полідекстроза, жельовані десерти, десерт ''Пташине молоко'', модельні
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системи тощо.
Методи дослідження: органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні,
математична обробка результатів.
Жельовані десерти популярні у населення всіх країн світу. Їх недоліком є
вміст незначної кількості біологічно активних речовин та висока енергетична
цінність. Для підвищення вмісту нутрієнтів та харчових волокон пропонується
використовувати низькоетерифікований яблучний пектин, цитрат кальцію та
полідекстрозу.
Пектин відноситься до групи полісахаридів, являє собою порошок від
білого до сіро-коричневого кольору, який добувають із різних рослинних
продуктів (яблук, цитрусових, кавуну тощо). Ефективним є застосування
пектинів при цукровому діабеті, шлунково-кишкових захворюваннях,
захворюваннях печінки, підшлункової залози, ожирінні. Пектинові речовини
здатні адсорбувати різні сполуки, у тому числі екзо- та ендотоксини, важкі
метали.
Крім лікувально-профілактичних властивостей пектини мають численні
технологічні переваги: здатність до гелеутворення, гарну розчинність і
термостійкість, що дозволяє отримати продукт із необхідними текстурними та
органолептичними показниками. Пектин може мати різний ступінь
етерифікації. Якщо понад 50% карбоксильних груп містять залишки
метилового спирту, то це високоетерифіковані пектини, якщо ступінь
етерифікації нижче 50% - низькоетерифіковані. Для желювання
низькоетерифікованим пектинам необхідна наявність двовалентних катіонів
металів, наприклад кальцію чи магнію. Тому в технологію рекомендуємо
додати цитрат кальцію.[3]
До харчових волокон відносять полідекстрозу – це полісахарид, який
отримують з глюкози. Він є пребіотиком та позитивно впливає на фізіологію
людини: зменшує вміст глюкози та холестерину в крові; стимулює мікрофлору;
бере участь у регулюванні енергетичного метаболізму клітин. [4]
За контроль обрано жельований десерт ''Пташине молоко'', виготовлений
за традиційною технологією. У традиційній рецептурі десетру ''Пташине
молоко'' желатин було замінено на низькоетерифікований яблучний пектин, а
також додано цитрат кальцію та полідекстрозу. При розробці нової технології
жельованих десертів було досліджено та вивчено хімічний склад
функціональних інгредієнтів, які використовуються при їх виготовленні
(табл.1).
Таблиця 1
Хімічний склад низькоетерифікованого пектину, цитрату кальцію та
полідекстрози, на 100 г, [5]
Нутрієнти

Білки, г
Вуглеводи, г
Харчові волокна,г
Калій, К
Научные труды SWorld

Низькоетерифікований
пектин
3,5
9,3
74,4
Макроелементи, мг
108
6

Цитрат
кальцію
-

Полідекстроза

-

-

82
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Кальцій, Са
Магній, Mg
Фосфор, Р
Залізо, Fe
Енергетична цінність, кКал

40
14
25
Мікроелементи, мг
1,9
42

1300
-

-

1

1

Результати. За результатами технологічних досліджень і математичних
розрахунків нами було визначено раціональну кількість дієтичних добавок і
розроблено технологію десертів з використанням композиційної суміші з
низькоетерифікованого пектину, цитрату кальція та полідекстрози у
співвідношенні як 2:1:6 (рис.1).
Вершкове
масло

Борошно

МКО

МКО

Молоко

Жовтки

Цукор

Розтирання

Білки

Пектин

Цитрат
кальцію

Полідекстроза

Гідратація

Змішування
Додавання
Доведення до кипіння
Охолодження
τ =5*60 с,t =200С

Підігрівання

Додавання

Взбивання
Змішування
Формування
Охолодження
τ =10*60 с,t =3-100С
'' Пташине молоко '' з низькоетерифікованим пектином, цитратом кальцію та полідекстрозою

Рис. 1. Технологічна схема виробництва десерту '' Пташине молоко '' з
використанням композиційної суміші
Проведено органолептичну оцінку десерту ''Пташине молоко'' з
використанням композиційної суміші з низькоетерифікованого пектину,
цитрату кальцію та полідекстрози за 5-бальною шкалою (табл. 2).
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При збільшенні концентрації композиційної суміші до 5% спостерігається
погіршення таких органолептичних показників як: зовнішній вигляд, смак та
консистенція. При подальшому збільшенні концентрації до 10%
спостерігається поліпшення цих показників.
Таблиця 2
Органолептичні показники жельованих десертів
Кількість
композиційної
суміші, %
Контроль (0%)
Дослід 1 (5%)
Дослід 2(10%)
Дослід 3(15%)

Органолептична оцінка показників, бали
Зовнішній
КонсиЗапах
Колір
Смак
вигляд
стенція
Коефіцієнт вагомості
2
1,5
1,5
3
2
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,7
4,9
4,9
4,5
4,5
4,8
4,9
4,9
4,8
4,8
4,6
4,9
4,9
4,6
4,6

Загальна
органолептична
оцінка
4,9
4,7
4,8
4,7

Виходячи з даних розрахунків можемо стверджувати, що оптимальною
концентрацією композиційної суміші є 10% від загальної маси десерту.
Досліджено хімічний склад нових жельованих десертів стосовно впливу
використаної рослинної сировини (табл. 3).
Таблиця 3
Хімічний склад '' Пташиного молока '' з низькоетерифікованим пектином,
цитратом кальцію та полідекстрозою (на 100 г), [5,6]

Научные труды SWorld

Різниця +/-

Відхилення,%

Натрій,мг
Калій, мг
Кальцій, мг
Магній, мг
Фосфор, мг
Залізо, мг
Енерг.
цінність,
кКал

% від добової
потреби (дослід)

15,5
39,4
27,9

Дослід (Пташине
молоко з
пектиномцитратом
кальцію та
полідекстрозою)

8,2
25,2
13,9

% від добової
потреби (контроль)

Контроль (Пташине
молоко)

Білки,г
Жири,г
Вуглеводи,г
Харчові
волокна,г

Нутрієнти

Добова потреба, г

Вміст харчових речовин у 100 г

5,7
25,2
14,1

10,7
39,4
28,2

-2,5
0,0
0,2

-30,9
0,0
1,2

8,2
25,2
13,9

27,9

5,6

100,0

400
2500
1250
400
800
10

0,0
0,0
5,6
Мінеральні речовини
57,0
14,3
56,7
76,7
3,1
78,8
57,8
4,6
427,5
9,2
2,3
7,1
98,1
12,3
89,6
1,1
11,0
1,1

14,2
3,2
34,2
1,8
11,2
10,8

-0,3
2,1
369,7
-2,1
-8,5
0,0

-0,6
2,8
639,4
-23,2
-8,7
-2,0

2300

326,9

13,8

-9,8

-3,0

20

14,2

8

317,1
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Результати досліджень, що наведені в таблиці 3 показують на певне
підвищення харчової цінності десерту ''Пташине молоко'' з композиційною
сумішшю з низькоетерифікованого пектину, цитрату кальцію та полідекстрози,
а саме: вміст харчових волокон збільшився на 5,6 г та складає 27,9% від добової
потреби людини, за рахунок повної заміни желатину на композиційну суміш.
Вміст вуглеводів збільшився на 0,2 г та складає 28,2% від добової потреби.
Також збільшився вміст деяких мінеральних речовин, таких як: натрію - на
0,3мг та складає 14.2% від добової потреби, Калію - на 2,1мг та складає 3,2%
від добової потреби людини, Кальцію - на 369,7мг (34,2% від добової потреби).
Зменшилась енергетична цінність виготовленої страви на 9,8 кКал і складає
13,8% від добової потреби.
Для оцінки якості жельованих десертів, виготовлених за розробленою
технологією, проведено розрахунок комплексного показника якості (табл.4) та
побудовано модель якості (рис.2). Для побудови моделі якості використані
наступні показники: органолептична оцінка, вміст вуглеводів, харчових
волокон, кальцію, калію та енергетична цінність.
Таблиця 4
Результати розрахунку комплексного показника якості
Показник якості

Органолептична оцінка,
бали
Вуглеводи, г
Харчові волокна, г
Кальцій, Са, г
Калій, К, г
Енерг.цінність, кКал
Органолептична оцінка,
бали
Вуглеводи, г
Харчові волокна, г
Кальцій, Са, г
Калій, К, г
Енерг.цінність, кКал

Коефіцієнт вагомості
Абсолютні показники
0,2
0,1
0,3
0,2
0,1
0,1
Відносні показники
0,2

0,1
0,3
0,2
0,1
0,1
Одиничні показники якості

Органолептична оцінка,
0,2
бали
Вуглеводи, г
0,1
Харчові волокна, г
0,3
Кальцій, Са, г
0,2
Калій, К, г
0,1
Енерг.цінність, кКал
0,1
Комплексний показник якості

Контроль

Дослід

4,9

4,8

13,9
1
0,06
0,07
326,9

14,1
5,6
0,4
0,1
317,1

1

0,98

1
1
1
1
1

1,01
5,6
7,17
1,14
0,97

0,2

0,19

0,1
0,3
0,2
0,1
0,1
1,0

0,101
1,68
1,43
0,11
0,097
3,6

Досліджено, що комплексний показник якості десерту ''Пташине молоко'' з
композиційною сумішшю з низьетерифікованого пектину, цитрату кальція та
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полідекстрози становить 3,6, що майже у 4 рази вище ніж у контрольному
зразку.

Рис. 2 Комплексна модель якості '' Пташиного молока '' з
низькоетерифікованим пектином, цитратом кальцію та полідекстрозою
Висновки. За результатами проведених досліджень можна зробити
висновок, що розроблені десерти з додаванням низькоетерифікованого пектину,
цитрату кальція та полідекстрози мають високу органолептичну оцінку,
підвищений вміст харчових волокон, мінеральних речовин, порівняно з
традиційним десертом. Розроблена продукція може бути рекомендована для
людей, які проживають на екологічно забруднених територіях, які працюють на
шкідливих виробництвах та для всіх верств населення.
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CONSUMERS PREFERENCES OF MEAT PATES AS A GUIDE FOR
MANAGER DECISIONS
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Kharkiv, Otakara Yarosha 8, 61045

Анотація. Розглянуто попит на паштети, що реалізуються у
торговельній мережі м. Харкова. Для повної оцінки ситуації було обрано метод
анкетування. Аналіз отриманих даних продемонстрував низьку популярність
паштетів серед споживачів. Вирішення виявленої проблеми потребує
прийняття ряду управлінських рішень стосовно підвищення ефективності
політики просування товару на ринку, комунікативної політики та розширення
ринків збуту. Особливу увагу слід приділити асортименту паштетів, його
оновленню та розширенню.
Ключові слова. Паштети, споживчі властивості, споживач, статистика,
анкетування.
Abstract. Consider the demand for pies sold in the trade network c. Kharkov.
For a full assessment of the situation has been chosen method of questioning.
Analysis of the data showed a low pates popularity among consumers. Resolution of
outstanding issues require a series of administrative decisions regarding improving
the efficiency of product promotion policy to market communication policy and
expanding markets. Particular attention should be paid to the range of pates, its
renewal and expansion.
Keywords. Pates, consumer characteristics, consumer statistics, survey.
Вступ. Одним із основних завдань держави є забезпечення високого рівня
життя населення. Дане завдання виконується за рахунок розвитку виробництва
харчових продуктів збагачених біологічно активними речовинами, макро- та
мікронутрієнтами, вітамінами та мінеральними речовинами [1]. Продукти
м’ясопереробної промисловості мають велике значення у харчуванні населення,
адже вони є джерелом повноцінних білків, мінеральних речовин, насичених та
поліненасичених жирних кислот, деяких вітамінів та інших поживних речовин.
В даний час розробляються та впроваджуються новітні технології м’ясної
продукції, розширюється асортимент м’ясних товарів.
Огляд літератури. За даними Держкомстату України, найбільшими
обсягами серед готової до вживання продукції виробляються ковбасні вироби,
до яких відносяться і паштети. Проте останнім часом виробники залишили поза
увагою збільшення обсягів виробництва м’ясних паштетів, розширення їх
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асортименту. Особливо слід звернути увагу на паштети спеціального
призначення. При підвищенні розвитку асортиментної структури паштетів
спеціального призначення в нашій країні слід враховувати стан харчування
населення, психофізичний профіль цільових груп споживачів й стан
захворюваності. Ще одним важливим напрямом розвитку асортиментів товарів
спеціального призначення є диференціація за віком та фізіологічним станом,
оскільки особливості метаболізму й потреби в поживних речовинах дитини,
дорослої та літньої людини, а також вагітних жінок помітно відрізняються [2].
Паштет представляє собою тонкоподрібнений гомогенний продукт, що
складається із м’ясної сировини (свинини, яловичини, печінки, інших
субпродуктів), яка попередньо піддається тепловій обробці, жиру, солі,
прянощів тощо. Характерна особливість паштету – відсутність міцного
колоїдно-хімічного зв’язку між частинками, якою відрізняються варені ковбасні
вироби.
Слід зазначити, що паштетні вироби мають досить високу харчову
цінність. Вміст білків у паштетах складає понад 10 %, кількість жирів
коливається від 10 до 45 %. Особливо привертає увагу вітамінний та
мінеральний склад паштетів (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика вітамінного та мінерального складу паштетів
Мінеральні
Вітаміни
Вміст на 100 г, мг
Вміст на 100 г, мг
речовини
Бета-каротин
53
Натрій
539
Вітамін РР
7,4
Фосфор
244
Вітамін А
3,6
Калій
170
1,1
Сірка
116
Вітамін
Вітамін Е
0,8
Магній
14
0,14
Кальцій
11
Вітамін
Як видно з таблиці, паштет багатий вітамінами, а особливо бетакаротином, вітаміном РР, А, та вітамінами групи В. Також у значній кількості в
паштетах містяться такі елементи як Na, P, K, S, Mg та Ca. Отже, паштет за
харчовою цінністю не уступає вищому сорту варених ковбасних виробів, а по
деяким показникам навіть перевищує їх. Високий рівень харчової цінності
досягається шляхом використання різної основної та допоміжної сировини,
нетрадиційних підходів у виробництві, застосування яких позитивно
відбиваються на якості кінцевого продукту.
Однак ставлення до паштетів є неоднозначним, так як більшість
споживачів вважають, що основою для паштетів є відходи м’ясопереробної
промисловості. Отже, у зв’язку з цим постало питання вивчення уподобань
споживачів. Для цього проведено анкетування в торговельних підприємствах
м.Харкова. Було опитано 100 чоловік різної статевої категорії віком від 18 до 38
років. Анкета містила питання щодо ціни паштетів, періодичності його
придбання. Особливо важливими були питання щодо переваг м’ясного та
печінкового паштету за видами.
Научные труды SWorld

12

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 2 (43)

Технические науки

Результати дослідження наведено на рисунках 1-4.

Рис. 1. Вподобання споживачів щодо ціни паштету
З рис. 1 видно, що ціни на паштети коливаються в діапазоні від 50 до 200 і
більше грн. Це зумовлено рядом причин, зокрема сировинним складом та
виробником (вітчизняний чи іноземний). Отже, більшість покупців (54 %)
зосереджені на середньому ціновому проміжку.

Рис. 2. Періодичність придбання паштету
Рис. 2 демонструє, що лише 12 % респондентів купують паштет кожен
тиждень, 26 % – раз на місяць, 32 % опитаних купують паштет рідко, а 30 %,
на жаль, взагалі не купують. Низький рівень інтересу пояснюється відсутністю
засобів просування товарів на ринку: реклами, стимулювання збуту, зв’язків з
громадськістю та персональних продажів (презентації, виставки).
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Рис. 3. Переваги за видами паштету з м’ясної сировини

Рис. 4. Переваги за видами печінкового паштету
Рис. 3 демонструє рівень попиту на паштет з м’ясної сировини (із м’яса
забійних тварин та птиці). Виходячи з даних слід констатувати, що з-поміж
паштетів м’ясних найбільшим попитом користується паштет гусячий та із м’яса
індички. На рис. 4 вказано переваги споживачів стосовно паштетів печінкових.
Серед вказаних продуктів найбільш популярним є паштет з качиної та курячої
печінки.
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Якщо порівнювати рівні популярності паштету м’ясного та печінкового, то
останній поступається в популярності (58 % проти 60%).
Висновки. Для поліпшення ситуації, що виникла, необхідно прийняти ряд
управлінських рішень, а саме: зайнятися активізацією комунікаційної політики
та підвищенням рівня освіченості споживачів у питаннях харчування,
розширити канали розподілу та відпрацьовувати заходи щодо покращення
ефективності просування продукції. Особливо слід звернути увагу на створення
та розширення асортименту паштетів спеціального призначення.
Застосування комплексного підходу до вирішення проблеми розвитку
асортиментної структури та формування споживчих властивостей паштетів
спеціального призначення буде мати значний соціально-економічний ефект.
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процесів холодильної обробки кільки чорноморської. Показано вплив процесу
підморожування на зміну якісних показників риби для подовження терміну
холодильного зберігання.
Ключові слова: кілька чорноморська, підморожування, холодильне
зберігання, якісні показники.
Abstract. The results of investigations refrigeration processing black backed sea
sprat. The influence of subfreezing process to replace the quality indicators for the
extension of the fish cold storage period.
Key words: black backed sea sprat, subfreezing, cold storage, quality indicators.
Вступ. Важливим резервом сировинної бази рибної промисловості України
є дрібні азово-чорноморські риби (кілька, хамса, тюлька). Ці риби
відрізняються високими смаковими якостями, прийнятим хімічним складом,
низькою вартістю. Основним об'єктом промислу в Азово-Чорноморському
басейні є чорноморський шпрот або кілька чорноморська, частка якої в уловах
досягає 50 %.
Особливістю дрібних азово-чорноморських риб є висока активність
комплексу протеолітичних ферментів. Тому під час промислової переробки цих
риб і під час реалізації у вигляді охолодженої столової риби виникають
технологічні складності у попередньому зберіганні сировини. Треба постійно
ураховувати короткий термін зберігання цих риб в охолодженому стані. На
жаль, тільки деякі рибопереробні підприємства мають у своєму розпорядженні
судна, на яких можливо заморожувати рибу. Основна маса уловів доставляється
на берег в охолодженому та солоному вигляді.
З усіх відомих промислових способів охолодження у нашому регіоні
використовують охолодження водним льодом. При цьому виникають проблеми
з підготовкою тари, отриманням льоду, а термін реалізації охолодженої риби
складає декілька діб.
Огляд літератури. Для переробки маломірних риб використовуються
ефективні технологічні прийоми, які дозволяють одержати широкий
асортимент високоякісної рибопродукції [1]. На cпоживчому ринку традиційно
високим попитом користуються консерви та пресерви з дрібних азовочорноморських риб, продукція холодного та напівгарячого копчення, значна
частка уловів реалізується у вигляді солоної, пряної і маринованої
рибопродукції, а також в охолодженому стані.
У холодильній технології існує технологічний прийом, який дозволяє
продовжити термін зберігання сировини тваринного походження до кількох
тижнів — це глибоке охолодження або підморожування [2, 3]. В Україні
передбачено підморожувати та зберігати підморожену рибу при температурах 2…-3 °С, а в усьому світі спостерігається тенденція до зниження цього
температурного діапазону до -3…-5 °С [4].
Переоснащення існуючих суден з холодильними машинами на
підморожування риби буде коштувати дешевше, ніж на її заморожування. Тому
вивчення підморожування дрібних азово-чорноморських риб є одною з
актуальних проблем рибної промисловості України.
Таким чином, метою цього дослідження є вивчення змін комплексу
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якісних показників підмороженої кільки чорноморської для визначення
гранично допустимої тривалості холодильного зберігання при забезпеченні
високої якості продукції.
Вихідні дані і методи. Об'єктом дослідження була кілька чорноморська.
Дослідження проводили з використанням загальноприйнятих методик.
Холодильну обробку і зберігання зразків проводили у низькотемпературних
камерах (НТК) на базі абсорбційних холодильних агрегатів (АХА).
Свіжовиловлена кілька чорноморська була охолоджена і транспортувалась
з району промислу при температурі у трюмі 0…+ 1 °С. Зразки для досліджень
доставлялись в термоізольованій сумці після пересипання дрібноподрібленим
льодом. Після сортування за якістю та миття кілька чорноморська підлягала
охолодженню водним льодом (контрольні зразки) та підморожуванню
(експериментальні зразки). Охолодження проводили водним льодом. Для
підморожування були змодельовані температурні режими (- 25 °С) у
плиточному швидкоморозильному апараті. Для цього використовувались НТК
“Стугна” АМЛ–180 (типу “ларь”) [5].
Вимірювання температури проводилось за допомогою стандартних
хромель-копельойових термопар. ЕРС термопар виводилась на цифровий
вольтметр Щ300 по черзі за допомогою перемикача ПМТ–20.
Результати. У процесі холодильної обробки зразків фіксувалась
температура на поверхні та в центрі блоку через кожні 5 хвилин. Температура
0,5 °С у охолоджених зразках була досягнута через 50 хвилин. Температура 3°С у центрі блоку підморожених зразків була досягнута через 35 хвилин, при
цьому температура на поверхні блоку досягла -6 °С.
За показники, характеризуючі якісні зміни білків м'язової тканини зразків
кільки чорноморської, що досліджувались, були вибрані азот леткі основи
(АЛО), як критерій ступеня ферментативних процесів, та вологоутримуюча
здатність (ВУЗ), як критерій фізико-хімічних змін білків.
Встановлено, що у охолоджених зразків інтенсивність накопичення АЛО
вища, ніж у підморожених. У охолоджених зразків граничне значення АЛО для
морської риби, яке складає 50 мг , було досягнуте через 16 діб холодильного
зберігання, а у підморожених зразків цей рівень АЛО був досягнутий через 35
діб холодильного зберігання.
ВУЗ м'язової тканини свіжозловлених зразків була високою і досягала
88 %. В охолоджених зразках ВУЗ знижувалась рівномірно у процесі
холодильного зберігання. У підморожених зразках спостерігалось значне
зниження ВУЗ до кінця першого тижня холодильного зберігання, котре
досягало 66 %. Потім ВУЗ підморожених зразків збільшилось до 70 %, однак
після трьох тижнів холодильного зберігання зафіксоване його зниження, котре
через 36 діб досягло значення 51 %. Такі зміни ВУЗ м'язової тканини
підморожених зразків можна пояснити наступним чином. Після першого тижня
холодильного зберігання зниження ВУЗ викликано ущільненням м'язів через
утворення актоміозинового комплексу під час проходження стадії посмертного
заклякнення. Розвиток посмертного заклякнення якоюсь мірою відновлює
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властивості білків м'язової тканини. Ліофільні властивості білків м'язової
тканини збільшуються внаслідок дисоціації актоміозину на актин і міозин,
молекули яких набрякають та утримують більше вологи.
За показники, які характеризують стан ліпідів, були вибрані кислотне
число (КЧ), як критерій якісного стану ліпідів, а саме ступінь їх гідролізу, і
перекисне число (ПЧ), як критерій ступеня окиснювального псування жиру.
У свіжовиловлених зразків КЧ мінімальне і складає 3,5 мг КОН на 1 г
продукту. На початку холодильного зберігання охолоджених і підморожених
зразків зафіксоване зростання КЧ. Максимальне значення КЧ для охолоджених
зразків досягнуте після першого тижня холодильного зберігання і складало
14 мг КОН на 1 г продукту. Максимальне значення КЧ для підморожених
зразків було досягнуте після другого тижня холодильного зберігання і склало
12 мг КОН на 1 г продукту. Пік КЧ свідчить про те, що ненасичені жирні
кислоти, які визволились у процесі гідролізу тригліцеридів, починають
окиснюватись з утворенням перекисних сполук. Як видно з наведених даних,
підморожування значно уповільнює цей процес.
Значення ПЧ у свіжовиловлених зразків практично дорівнює нулю. У
охолоджених зразків максимальне значення ПЧ досягнуте через 12 діб
холодильного зберігання і складало 14 г йоду на 100 г продукту. У
підморожених зразків пік значень ПЧ, який складав 12 г йоду на 100 г
продукту, зафіксований через 4 тижні холодильного зберігання. Зростання
значень ПЧ свідчить про утворення перекисних сполук у частково
гідролізованому жирі. Зниження ПЧ після проходження піка свідчить про
утворення повторних продуктів окиснення, які значно впливають на смак та
аромат продукту, що містить жир.
Висновки. Наведені дані свідчать про те, що підморожування забезпечує
значно вищу стабільність ліпідів до окиснення у порівнянні з охолодженням,
зменшує швидкість накопичення перекисних сполук, а також їх максимальний
вміст.
Аналіз результатів досліджень зміни якісних показників показав, що риба
може зберігатися у підмороженому стані на протязі чотирьох тижнів при умові
дотримання технологічних режимів холодильної обробки.
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Анотація. Представлені результати експериментальних досліджень
процесів холодильної обробки кільки чорноморської. Аналіз змін
мікробіологічних і органолептичних характеристик показав, що свіжозловлена
кілька чорноморська може зберігатися в підмороженому стані до чотирьох
тижнів при дотриманні технологічних режимів холодильної обробки.
Ключові слова: кілька чорноморська, підморожування, холодильне
зберігання, мікробіологічні і органолептичні характеристики, узагальнений
показник якості.
Abstract. The results of investigations refrigeration processing black backed sea
sprat. Analysis of microbiological and organoleptic characteristics of the changes
showed that freshly caught black backed sea sprat can be kept in a state of
Frostbitten to four weeks, subject to technological modes of cold treatment.
Key words: black backed sea sprat, subfreezing, cold storage, microbiological
and organoleptic characteristics, generalized indicator of quality.
Вступ. Одне з перших місць в сировинній базі рибної промисловості
України займають дрібні азово-чорноморські риби (кілька, хамса, тюлька). Ці
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риби характеризуються високими смаковими якостями, прийнятим хімічним
складом, низькою вартістю. Основним об'єктом промислу в АзовоЧорноморському басейні є чорноморський шпрот або кілька чорноморська,
частка якої в уловах досягає 50 %.
Огляд літератури. Для переробки цих маломірних риб використовуються
ефективні технологічні прийоми, які дозволяють одержати широкий
асортимент високоякісної рибопродукції [1]. На cпоживчому ринку традиційно
високим попитом користуються консерви та пресерви з дрібних азовочорноморських риб, продукція холодного та напівгарячого копчення, значна
частка уловів реалізується у вигляді солоної, пряної і маринованої
рибопродукції, а також в охолодженому стані.
Особливістю дрібних азово-чорноморських риб є висока активність
комплексу протеолітичних ферментів. Тому під час промислової переробки цих
риб і під час реалізації у вигляді охолодженої столової риби виникають
технологічні складності у попередньому зберіганні сировини. Треба постійно
ураховувати короткий термін зберігання цих риб в охолодженому стані. На
жаль, тільки деякі рибопереробні підприємства мають у своєму розпорядженні
судна, на яких можливо заморожувати рибу. Основна маса уловів доставляється
на берег в охолодженому та солоному вигляді.
З усіх відомих промислових способів охолодження у нашому регіоні
використовують охолодження водним льодом. При цьому виникають проблеми
з підготовкою тари, отриманням льоду, а термін реалізації охолодженої риби
складає декілька діб.
У холодильній технології існує технологічний прийом, який дозволяє
продовжити термін зберігання сировини тваринного походження до кількох
тижнів — це глибоке охолодження або підморожування [2, 3]. В Україні
передбачено підморожувати та зберігати підморожену рибу при температурах
мінус 2…мінус 3 °С, а в усьому світі спостерігається тенденція до зниження
цього температурного діапазону до мінус 3…мінус 5 °С [4].
Переоснащення існуючих суден з холодильними машинами на
підморожування риби буде коштувати дешевше, ніж на її заморожування. Тому
вивчення підморожування дрібних азово-чорноморських риб є одною з
актуальних проблем рибної промисловості України.
Таким чином, метою цього дослідження було вивчення змін комплексу
мікробіологічних і органолептичних характеристик підмороженої кільки
чорноморської для визначення гранично допустимої тривалості холодильного
зберігання при забезпеченні високої якості продукції.
Вихідні дані і методи. Об'єктом дослідження була кілька чорноморська.
Дослідження проводили з використанням загальноприйнятих методик.
Холодильну обробку і зберігання зразків проводили у низькотемпературних
камерах (НТК) на базі абсорбційних холодильних агрегатів (АХА).
Свіжовиловлена кілька чорноморська була охолоджена і транспортувалась
з району промислу при температурі у трюмі 0…+1 °С. Зразки для досліджень
були
доставлені
в
термоізольованій
сумці
після
пересипання
дрібноподрібленим льодом. Після сортування за якістю та миття кілька
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чорноморська підлягала охолодженню водним льодом (контрольні зразки) та
підморожуванню (експериментальні зразки). Охолодження проводили водним
льодом. Для підморожування були змодельовані температурні режими (-25 °С)
у плиточному швидкоморозильному апараті. Для цього використовувались
НТК “Стугна” АМЛ–180 [5].
Вимірювання температури проводилось за допомогою стандартних
хромель-копельойових термопар. ЕРС термопар виводилась на цифровий
вольтметр Щ300 по черзі за допомогою перемикача ПМТ–20.
По закінченні холодильної обробки охолоджені зразки зберігались у
серійному побутовому абсорбційному холодильнику «Киев–410» [6]
(виробництва Васильківського заводу холодильників) при температурі від 4 до
5 °С, а підморожені— в оригінальній низькотемпературній камері на базі
моделі «Киев–410» при температурі -3±0,5 °С. Нетрадиційний рівень
температур у камері підтримувався за допомогою спеціальних методів
регулювання холодопродуктивності АХА, які ураховували зміну тепловологих
режимів у приміщенні [7]. У процесі холодильного зберігання через кожні 4
доби проводились визначення комплексу якісних показників.
Результати і аналіз. М’язова тканина свіжовиловленої риби практично
стерильна. Основна маса мікроорганізмів зосереджена у слизові на поверхні
риби та у шлунково-кишковому тракті. У процесі холодильного зберігання
охолоджених зразків кількість мікроорганізмів рівномірно збільшувалась і до
16 доби зберігання досягала 60000 КОЕ на 1 грам. При холодильному
зберіганні підморожених зразків зростання кількості мікроорганізмів проходить
повільніше. У період з 12 по 20 добу зафіксoвана стабілізація зростання
кількості мікроорганізмів на рівні 15000 КОЕ на 1 г продуктy. Після 24 діб
зберігання зафіксоване різке зростання кількості мікроорганізмів, яка після 4
тижнів холодильного зберігання досягала 55000 КОЕ на 1 г продукту.
Проведені дослідження свідчать про те, що інтенсивний розвиток мікрофлори
відбувається після повного розслаблення м'язової тканини зразків, що
досліджувались. Максимальне значення мікробіологічної обсемінності
(5 × 104 КОЕ/г) в охолоджених зразках зафіксовано через 15 діб холодильного
зберігання, а у підморожених зразках — через 27 діб. Таким чином,
використання підморожування дозволяє значно знизити інтенсивність
мікробіологічних змін у порівнянні з охолодженням.
Органолептичну характеристику зразків, що досліджувались, проводили з
використанням бальної шкали. Кожний показник оцінювали за п'ятибальною
системою з визначенням середнього значення комплексу органолептичних
показників. Із зростанням тривалості холодильного зберігання органолептичні
показники зразків, що досліджувались, погіршувались. На початку
експерименту середнє значення комплексу органолептичних показників
складало 5 балів. В охолоджених зразках через 16 діб зберігання він
наближався до 2 балів, а у підморожених зразках таке значення було досягнуте
після 30 діб зберігання. З наведених даних видно, що підморожування сприяє
кращому зберіганню якісних показників риби, ніж охолодження і дозволяє
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подовжити тривалість холодильного зберігання.
Для комплексної оцінки одержаних даних з метою визначення гранично
допустимої тривалості холодильного зберігання був використаний
узагальнений показник якості (УПЯ), котрий розраховували за формулою:
У = К1 О + К2 Л + К 3 Б + К4 М
(1)
де
К1, К2, К3, К4 — коефіцієнти значущості органолептичних показників,
якісних показників ліпідів, білків та мікробіологічної обсемінності зразків
відповідно, частка одиниці;
О — середнє значення органолептичних показників, частка одиниці;
Л — значення якісних показників ліпідів, частка одиниці;
Б — значення якісних показників білків, частка одиниці;
М — значення мікробіологічної обсемінності зразків, частка одиниці.
Початкове значення УПЯ для зразків, що досліджувались, складало 1. В
охолоджених зразках він зменшувався швидше, ніж у підморожених. Через 2
тижні холодильного зберігання УПЯ охолоджених зразків знизився до 0,5, а на
16 добу склав 0,4 і холодильне зберігання їх було припинене. У підморожених
зразків значення УПЯ, яке дорівнювало 0,5, було досягнуте на 28 добу
холодильного зберігання, хоча їх якість дозволяла продовжити експеримент.
Висновки. Проведені дослідження показали, що свіжовиловлена кілька
чорноморська може зберігатися у підмороженому стані на протязі чотирьох
тижнів при умові дотримання технологічних режимів холодильної обробки з
використанням термокамер на базі АХА.
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In recent years there has been a persistent breach in the structure of food
preschoolers. In preschool children due to a deficiency in the diet of vitamins,
especially antioxidant series (A, E, C), macro- and micronutrients (iodine, iron,
calcium, selenium), polyunsaturated fatty acids, dietary fiber is observed so-called
hidden hunger. Improper diet and promotes a sharp increase in children of chronic
non-infectious diseases of the cardiovascular system, gastrointestinal tract, metabolic
diseases and so on.
Objective: to explore the prospects for the production of cheese pudding for
preschoolers to optimize the structure of food.
Purpose of the study: functional composite mix, pudding with cheese for
preschool children.
The chemical composition of the cheese pudding is not balanced products.
Optimization of nutrition preschool children through scientific study, development
and implementation of technologies for food production (including puddings)
functionality based on the use of plant materials with a high content of bioactive
substances is urgent and facilitate implementation of the "National Programme for
Development of Preschool education until 2017 "in the field of healthy eating.
Built on new technologies for food production will have a significant social
impact, as will solve the important problem of improving the health of the child
population and thus lay the foundation for the growth of a healthy nation.
Nutrition affects the formation and development of the child: the state of the
digestive system, of the gastrointestinal tract, nervous, musculoskeletal system and,
in general, all the vital organs. Proper diet affects the performance of the child and,
hence, the level of assimilation of information, social adaptation. According to the
latest WHO child health is 15% dependent on the organization of medical services,
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25% - from genetic features and 60% of a balanced diet.
Analysis of the incidence and prevalence of major classes of diseases of the
internal organs of children and adolescents Ukraine demonstrates the dominance of
diseases caused by unhealthy diet among others. Diseases of the circulatory system,
digestive system, eating disorders and metabolic dominate in the total incidence.
According to DZ "Center for Health Statistics" Health of Ukraine in 2013 in the
Ukraine in age from birth to 14 years registered 77 thousand. Children with obesity.
The prevalence of this disease is increasing in Ukraine, indicating that the epidemic
of obesity and to our country. On the other hand continues to remain a significant
problem malnourished children and adolescents. Remains relevant and micronutrient
deficiency. Studies GAIN / UNICEF iodine deficiency was installed almost on the
whole territory of Ukraine Ivano-Frankivsk region to Lugansk. Very common are the
consequences of iodine deficiency such as goiter and mental retardation (91.4% of
children in the Ivano-Frankivsk region should reduce IQ due to iodine deficiency).
The vast majority of children who often suffer long, belongs to preschool and
school age, which is primarily explained by the physiological immaturity of their
immune system, especially cellular immunity, which leads to high sensitivity to
infections and allergic reactions. Frequent episodes of respiratory viral weaken
immune defenses, and then the process becomes pathological recurrent nature and
responds poorly to conventional treatments. Consequently, only a strong immune
system can be the key to the protection of the child from disease recurrence or
chronic process. Micronutrient deficiency often occurs during the rapid development
of preschool and school age, especially those who often suffer long, which
considerably weakens the overall health, immune status, especially in the recovery
period [1-4].
Today vitamin deficiency seen as a pathological condition caused by vitamin
deficiency in the body. Depending on the depth and severity of vitamin A deficiency
are three forms of it: vitamin deficiency, vitamin deficiencies and subnormal supply
of vitamins. The most common form of vitamin A deficiency is now providing
subnormal vitamin that occurs among healthy children of all ages.Subnormal supply
of vitamins is a clinical stage to vitamin deficiencies, manifested mainly in violation
of metabolic and physiological reactions in which the vitamin is involved, as well as
some clinical mikrosymptomamy. This form of vitamin A deficiency is often called
marginal or biochemical form of vitamin A deficiency.Although subnormal supply of
vitamins was not accompanied by severe clinical disorders, it significantly reduces
the resistance of the child to the action of infectious and toxic factors, physical and
mental performance, slows term recovery of sick children with different pathologies
causes of acute and pointed a variety of chronic diseases, including upper respiratory
tract, gastrointestinal tract, the hepatobiliary system.
It is important for the normal life of the child is to provide the optimum amount
of macro and micronutrients. Among all micronutrients produce important group of
essential or essential micronutrients that are regularly ingested with food and water to
his normal life (iron, iodine, copper, manganese, zinc, cobalt, molybdenum,
selenium, chromium, fluoride). Trace actively affect different parts of metabolism,
immunity, immune defense.
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It is established that the use of nutritional support to optimize maintenance diet
for the nutrients and energy, a positive effect on the dynamics of anthropometric
indicators helps optimize some hematological parameters and indicators of protein
metabolism child's body.
Aggravating lack of vitamins and minerals such factors as the use of mainly
refined products, insufficient consumption of vehicles vitamins seasonal reduction of
vitamins in vegetables and fruits, their cooking wrong treatment and violation of
conditions of storage.
Thus, we can state a significant deterioration in the health of preschool children
in recent years in Ukraine and the possibility of prevention and correction of data by
states biologically active substances Food.
Nutritsiolohiyi achievement in recent years, new data have become biological
role of many nutrients essential for the life of the child's body. In addition, based on
the principles of evidence-based medicine, new data concerning the biological minor
role of bioactive substances.
According to modern scientific achievements in the field of healthy nutrition,
optimizing nutritional status and health of the third millennium is largely possible due
to functional foods. Recent advances in the development of food science related to
new discoveries in chemistry, microbiology, chemical engineering, molecular
biology, marketing, put on a new level on issues of modifying traditional
technologies not only simple replacement of functional ingredients, but also the
possibility of providing complex process of designing a product that has restored the
traditional and new consumer properties that determine the usefulness of the product,
its action aimed at the human body.
In the absence of natural food containing all essential components, only a
combination of different foods best can provide the body with the food supply
necessary materials. This leads to the serious problem of functional diversification of
food for preschool children.
Puddings include cheese to desserts and easily digestible because they are often
used in the composition of diets of preschool children.
The disadvantage of known technologies cheese pudding with a low content of
functional ingredients of vegetable origin, having directed the action on the body of
the child; high cost through the use of structure-substances that have a high biological
value; high calorie products through the use of cream, butter and cheese fat. The
above shortcomings make it impossible to use this product in a food of preschool
children.
And so, say significant deterioration in the health of preschool children in recent
years in Ukraine and the ability to prevent and state corrections data by bioactive
food substances.
As a result of analytical review of the literature, research synergy and interaction
of nutrients, their role in metabolic processes, requirements formulated food products
for children of preschool age (Figure 1).
For the mathematical modeling puddings limit the content of semi-finished
concentration of micronutrients and ingredients (including previous vidpratsyuvan
technological requirements of regulatory documents).
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Good Practice daily physiological needs
The balance, cooperation, synergy components
Feeding Preschoolers

Food safety
Forming habits for healthy eating
In short substances and their effect on the child's body
А, С, Е, В6, Zn, Se,
лігніни
В9, В12, S,
холін
В3, В5, Н, Zn, Fe

Immune system

Amino acids, D, Ca

Musculoskeletal system, growth
Intelligence, nervous system

Vitamin В, K, Mg, I

The digestive system, metabolism, formation
of taste)
Hematopoietic system

Preservation of nutrients
Fig. 1 Requirements of food for preschool children
In drafting model food formulations puddings includes: interaction and synergy
esentsiynyh substances; the results of studies of physical and chemical properties of
the seed meal and flax and pumpkin, wheat germ, sesame; the impact of traditional
raw materials for structural and mechanical properties of puddings; the need for
removal of fats containing saturated fatty acids.
With the development of technology puddings into account, the average daily
requirement of minerals and vitamins preschool children; the data on the chemical
composition of plant material (100 g); meal recommended daily dose (5.10 g), loss of
trace elements and vitamins when cooked food with soft cheese; improvement in
product content of minerals and vitamins to a level comparable to physiological
norms of their consumption (15-30% of the average daily requirement).
Production of cheese pudding for preschoolers based on the use of functional
composite mixtures (Table 1).
Analysis of the chemical composition shows that by using functional composite
mixtures are puddings with high nutritional and biological value and increased
content in the finished product:
- While adding flax seeds and meal (pudding "Gourmand") - by 9.7% protein,
dietary fiber - 300, calcium - 54.1, magnesium - 130.3, iron - 347.1, zinc - 200.0;
vitamins: pyridoxine - 38.1, thiamine - 471.4, niacin - 78.6, folacin - 154.0,
tocopherol - 187.0%. This is met by 20-50% of daily needs of the child of preschool
age in fat, selenium, zinc, pyridoxine, folacin, tocopherol.
- While adding flax meal, flax seed and wheat germ meal (pudding "Seed") 19.2% protein, dietary fiber - 300, calcium - 49.2, -143.2 magnesium, iron - 417.6,
zinc - 316.7; vitamins: pyridoxine at 52.4%, thiamine - 400.0, riboflavin - 11.1,
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folacin - 92.0, carotenoids - 2000.0, tocopherols - 169.6%. This is met by 20-50% of
daily needs of the child of preschool age in protein, fat, calcium, zinc, pyridoxine and
folacin.
- While adding flax meal, flax seeds and pumpkin seeds and meal (pudding
"Sun") - by 16.5% protein, dietary fiber - 300, calcium - 57.3, -139.4 magnesium,
iron - 594.1, zinc - 700.0; vitamins, carotenoids - 40, pyridoxine - 52.4, thiamine 485.7, folacin - 251.7, tocopherol - 108.7%. This is met by 20-50% of daily needs of
the child of preschool age in protein, fiber, selenium, zinc, iron, folacin, tocopherol.
Table 1
Composite mixes for puddings, taking into account the physiological effect
The
The
physiological
physiological
Composite
Name
Meeting the daily
effects on the
effects on the
mix, raw
pudding
needs,%
body
body
Pyridoxine Pyridoxine - 49
Linen
zinc;
Zinc -18
(Seeds and meal);
Resistance
Tocopherol Gourmand Tocopherol - 94
walnuts, raisins,
and adaptability
selenium;
Selenium -17
cocoa powder,
(thymus)
Selenium Folate-28
cinnamon
folacin
Magnesium Magnesium - 96
Flax and pumpkin
Resistance
calcium;
Calcium - 28
(seeds and meal);
and adaptability pyridoxine Pyridoxine - 41
Sun
walnuts, raisins,
(The Digestive zinc;
Zinc - 25
cocoa powder,
System)
carotenoids Cellulose -20
cinnamon
tocopherol;
Carotenoids - 10
Wheat germ
Magnesium - 96
(meal), flax
Magnesium Calcium - 30
(meal, seeds)
Growth,
calcium;
Amino acids - 32
walnuts, raisins,
musculoskeletal
pyridoxine Seed
Zinc - 48
cocoa powder,
system
zinc
Pyridoxine - 53
cinnamon,
sesame seeds
Profiles biological value puddings using dietary supplements have a greater
surface area compared to the control sample and approach the biological value of the
reference sample due to increased protein content (pudding "Seed"), dietary fiber
(pudding "Gourmand", "Sun"), minerals ( zinc, selenium, calcium), vitamins
(pyridoxine, folacin).
Calculation of complex quality puddings evidence of quality improvement
developed puddings and composes for a pudding "Gourmand" - 86.2 units. Pudding
"Sun" - 86.3 units. Pudding "Seed" - 94.3 units., Higher than the control respectively
2, 2, 2.3 and 2.5 times.
As a result of research developed and implemented production technology
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puddings "Gourmand", Ladybug, "Seed" defines their quality and consumer
properties, produced experimental batches of products issued patent of Ukraine №
108106 "pudding with cheese" and "Collection of recipes culinary products and
beverages (flow charts) for nutrition of children in kindergartens "[5,6].
Social impact of the introduction of new technologies pudding is the ability to
optimize the structure of power preschool children.
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Анотація. В роботі розглядаються дефекти, що виникають у технології
ковбасних виробів, м’ясних копченостях та з’ясування причин їх виникнення на
виробництві.
Ключові слова: технологія, якість, ковбасні вироби, копченості, дефекти.
Abstract. This paper examines the defects that occur in the technology of
sausages, smoked meat and identify the cause at work.
Keywords: technology, quality, sausages, smoked, defects.
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Вступ.
Основною сировиною для м'ясної промисловості є сільськогосподарські
тварини (забійна худоба) і свійська птиця. Меншу питому вагу займає
виробництво м'яса інших видів тварин як: баранини, конини, кролятини, та
дичини.
Огляд літератури.
Для виробництва м’ясних виробів, зокрема, ковбасних використовують
такі види м’яса як: м’ясо свинини I-IV категорії, шпик, яловичину I і II
категорії, баранину, конину, кролятину. М'ясо відноситься до найбільш цінних
продуктів харчування і є основним джерелом білків, необхідних організму для
побудови тканини, а також слугує джерелом жирів, вітамінів і мінеральних
речовин.[2]
Хімічний склад, та енергетична цінність м’яса різних видів тварин
наведений в (таблиці 1).[3]
Таблиця 1
Хімічний склад м'яса забійних тварин
Енергетична
Зміст %
Вид м'яса
цінність, кДж
вода
білки
жир .
зола
Яловичина
67-71
18-20
9-12
1
602-787
Свинина
38-54
11-16
27-49
0,7
1322-2046
Баранина
67-79
16-20
9-15
0,9
686-849
Конина
68-71
19-20
4-9
1
502-689
Кролятина
65-67
18—19
12-13
1Д
820-833
Аналізуючи дані таблиці ми можемо зробити висновок, що наявність в
м’ясі великої кількості води приводить до виникнення дефектів в сировині, до
них відносяться такі дефекти загар, пігментація, ослизнення, гниття, що
виникає при недотриманні умов зберігання сировини.
Однією з основних галузей харчової промисловості є м’ясна, в якій
ковбасне виробництво займає провідну роль. Ковбасні вироби – це готові до
споживання м’ясні продукти з ковбасного фаршу в оболонці, чи без неї, піддані
термічній обробці або ферментації. В сучасних умовах підприємства України
виготовляють понад 300 найменувань ковбасних виробів, зокрема, левову
частку займають варені ковбаси.[3]
Ковбасні вироби характеризуються високою харчовою цінністю, висока
харчова цінність ковбасних виробів обумовлюється також високим вмістом у
них білкових і екстрактивних речовин, додавання ж молока, вершкового масла і
яєць не тільки підвищує поживну цінність, а й значно поліпшує смак ковбасних
виробів. Хімічний склад різних видів ковбасних виробів, а також енергетична
цінність зазначена в (таблиці 2)[2]
Оскільки якість ковбасних виробів у значній мірі залежить від якості м'яса,
необхідно враховувати його особливості та показники, що зумовлюють зміну
цих показників внаслідок впливу різних факторів.
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Хімічний склад ковбасних виробів
Масова частка,%
Води
білків
жирів Мінеральних
речовин
55-72
10-14
14-30
1,5-3,1
40-52
18-23
15-45
4,3-4,9
25-30

21-28

42-48

6,0-6,6

Таблиця 2
Енергетична
цінність 100
г продукту
711-1322
1084-1950
1979-2151

Основною причиною виникнення багатьох дефектів у технології ковбасних
виробів є наявність надмірної кількості води, що обумовлює розвиток
залишкової мікрофлори та приводить до швидкого псування ковбас при
зберіганні. Але незважаючи на надмірну кількість води виникає велика
кількість дефектів, які утворюються в результаті технологічної обробки бо
процес виготовлення ковбасних виробів включає такі основні операції:
обвалювання, жилування, соління, подрібнення м'яса, приготування фаршу,
формування ковбас, перев'язування шпагатом ковбас, осаджування,
обжарювання, варіння, охолодження. Ковбасні вироби повинні бути свіжими,
не містити побічних включень, не мати сторонніх присмаків і запахів.[1]
Свіжі вироби мають суху, міцну еластичну без плісені і слизу оболонку,
яка щільно прилягає до фаршу (за виключеннямцелофанової оболонки).
Фарш на розрізі передбачений у варених – червоний, у сироварених ковбас
– вишнево-червоний. Сало у всіх видів ковбас повинно бути білого кольору або
з рожевим відтінком. Смак та запах виробів мають бути приємними,
властивими для кожного виду ковбас, з ароматом спецій, без ознак затхлості,
кислуватості та інших сторонніх присмаків і запахів.[2]
Готові ковбасні вироби повинні відповідати вимогам чинної нормативної
документації такої як: ГОСТ, ДСТУ, ТУ, проте дефекти, що можуть виникати в
результаті виготовлення ковбасних виробів зазначені в (таблиці 3)[1]
Таблиця 3

Дефекти ковбасних виробів та причини їх виникнення
Вид дефекту
Причина виникнення дефекту
Надмірно щільне набивання батонів фаршем. Варіння
Тріснута оболонка ковбас при надмірно високій температурі, недоброякісна
оболонка.
Нещільне набивання батонів. Охолодження ковбас на
Зморшкуватість
повітрі, минаючи стадію охолодження водою. Мала
оболонки
кількість нітрату натрію
Виникає при використанні м'якого шпику, передчасним
Оплавлений шпик закладанням шпику в мішалку, занадто високій
температурі під час обсмажування чи копчення.
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Недостатнє витримування сировини при засолюванні.
Сірі плями на розрізі
Обжарювання батонів при зниженій температурі. Великий
та розпушення
інтервал між обжарюванням і варінням. Низька
фаршу
температура варіння.
Використання надмірно легкоплавкого жиру. Надто
Утворення жирових
тривале перемішування фаршу. Підвищений вміст жиру в
набряків під
фарші. Надмірно висока температура при обжарюванні та
оболонкою
варінні
Зеленкуваті плями Використання несвіжого м'яса. Надто низька температура
на зрізі, сторонній води при варінні. Зберігання у теплому та сирому
присмак
приміщенні.
Ослизнення
Надто тривале охолодження після варіння. Зберігання у
оболонки
теплому та сирому приміщенні.
Причиною є торкання батонів один з одним під час
Злипи
обсмажування чи копчення.
Дефект виникає внаслідок нещільного набивання батону
Пустоти в фарші
або недостатньої витримки батонів під час осаджування.
Виникає в сирокопчених ковбасах через надмірне
випаровування вологи з поверхні батонів при порушенні
Закал
режимів копчення (зниження вологості повітря чи
збільшення циркуляції повітря).
Характерна для сирокопчених ковбас. Вона виникає при
Ропа
зберіганні їх при зниженій вологості повітря.
Викликається
молочнокислими
бактеріями,
що
Кислий смак і запах зброджують вуглеводи (вони вводяться в фарш у вигляді
борошна, крохмалю, рослинних добавок).
Зумовлена
гідролізом
ковбасного
жиру,
що
супроводжується утворенням альдегідів, кетонів. Ковбаси
Прогірклість
набувають прогірклого смаку, спостерігається в усіх видах
ковбас
Використання м'яса з нестандартними характеристиками.
Утворення бульйону Сильне перегрівання м'яса при подрібненні і приготуванні
під оболонкою
фаршу. Зайва кількість доданої води (льоду). Підвищений
вміст жиру в фарші.
Отже, проаналізувавши наведені дефекти ковбасних виробів, що
виникають під час їх виготовлення, дефекти можна також розподілити на
допустимі та недопустимі.
До допустимих можна віднести незначну деформацію батонів, невелике
забруднення жиром і продуктами горіння деревини, неправильну форму
оболонки, недбалу і неправильну в'язку, невеликі видимі пустоти під
оболонкою, легке потемніння поверхні батонів, незначні набряки жиру під
оболонкою (1-2 см), невеликі злипи, невелику зморшкуватість оболонки; для
копчених і напів-копчених ковбас нерівномірну або недостатню прокопченість
батонів.[3]
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До недопустимих відносять ковбас є значне забруднення сажею, смолою,
попелом або жиром; батони, кінці яких не зачищені і не обгорнуті папером, сірі
плями, великі пустоти, рихлий фарш; оболонка, що луснула або що
розповзається; поламані батони, великі напливи фаршу на оболонку, жовтий
шпик, прогірклість, зміна кольору.[3]
Висновок. Таким чином, ковбасні вироби - це цінний харчовий продукт,
на частку якого припадає більше половини всіх обсягів мясних виробів. В
якості основної і додаткової сировини використовуються найрізноманітніші
компоненти, в тому числі вторинна сировина, що отримується при переробці
забійних тварин та птиці.
Тому, аналіз причин виникнення дефектів показує, що якість ковбасних
виробів залежить не тільки від параметрів проведення технологічного процесу,
але й якісної роботи обладнання на якому вони виготовляються.
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Анотація. В роботі представлено дослідження різних видів рослинних
олій, їхній хімічний склад а також фізичні і хімічні властивості та їх
призначення.
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Abstract. The paper presents the study of varieties of vegetable oils, their
chemical composition and physical and chemical properties and their purpose.
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Вступ. Організм людини у сучасних умовах зазнає негативного впливу
цілого ряду ендогенних і екзогенних чинників, які обумовлюють збільшення
кількості елементарних залежних розладів. Суттєвим фактором у вирішенні
проблеми є нормалізація структури харчування та покращення якості
продуктів.
Така ситуація актуалізує розвиток харчової промисловості у напрямку
створення продуктів з фізіологічними властивостями, здатними оптимізувати та
корегувати окремі процеси обміну в організмі. Саме тому використання олії, у
технології м’ясних напівфабрикатів, є перспективним [1]. Так як, олія-це
ліпідні матеріали, отримані з рослин. Фізично, олії є рідкими при кімнатній
температурі. Хімічно, олії складаються з тригліцеридів, на відміну від восків у
яких немає в структурі гліцерину. Деякі тверді рослинні жири також мають
назву масел: кокосове, какао-масло. Хоча жири містяться майже в усіх частинах
рослин, у комерційній практиці вони видобуваються в основному з насіння, а
також зародків, плодів.
Не всі олійні рослини вирощуються безпосередньо для виробництва олії.
Олія є побічною продукцію при вирощуванні на волокно - бавовника,
льону, коноплі; соя та арахіс — заради білка. Гірчиця вирощується в харчових
цілях як пряна культура (завдяки наявності в ній ефірних олій). Сировиною для
виробництва олій також є багато відходів, які залишаються після харчових
виробництв і містять багато олії: зародки зернових культур, насіння гарбузa,
томатів, тютюну, чаю, кісточки винограду та плодових дерев, на відміну від
оливкової.
Огляд літератури. Дуже важливо для отримання чистої якісної оливкової
олії максимально швидко зібрати врожай і переробити його, так як після збору
окислення маслин відбувається дуже швидко. При окисленні якість отриманої
олії може погіршуватися.
Оливкова олія вищої якості, тобто першого холодного віджиму,
складається з моно-ненасичених жирних кислот:
- 60-80% від всіх жирних кислот належить олеїнової кислоті омега-9;
- 4-14% лінолевої кислоти - омега-6;
- 15% пальмітинової та іншим насиченим жирним кислотам;
- 0,01-1% омега-3;
- 0,0-0,8% арахісової та запашної.
Крім того, до складу оливкової олії входить ряд сполук: поліфеноли,
феноли та фенолові кислоти; скваленій (попереджає розвиток онкології,
особливо раку грудей); терпенові спирти стероли і β; ситестерол (є тільки в
оливковій олії, він перешкоджає утворенню холестерину); токофероли;
оливкова олія екстра класу містить вітамін Е, А, D, К.
Можливо, користь оливкової олії для жителів України дещо перебільшена.
Українцям краще вживати кукурудзяну, ріпакову, лляну і соняшникову олію.
Давно відомо, що найкраще засвоюються і приносять більше користі ті
продукти, що ростуть в місцевості, де людина народилася, де виросли її предки.
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В України оливкове дерево не росте, тому українцю користі може більше
приности олія з льону, соняшнику, кукурудзи, ріпаку [2].
Олія льону — це і їжа, і ліки, і косметика.
Хімічний склад та жирнокислотний склад: вітаміни А, Е, В, К, F, ретинол,
токоферол, альфа-ліноленова кислота 60% (омега-3); лінолева кислота 20%
(омега-6); олеїнова кислота 10% (омега-9); інші насичені жирні кислоти 10%.
Ці кислоти відіграють важливу роль у біологічних процесах, що
відбуваються в організмі людини, таких як омолодження, але організм не
здатний синтезувати їх самостійно. Наприклад, у лляній олії вчені виявили
більше кислоти Омега-3, ніж в знаменитому риб'ячому жирі. Лляна олія також
відрізняється високим вмістом насичених жирних кислот [5].
Соняшникова олія – одна з найважливіших рослинних олій, що має велике
народно-господарське значення. У кулінарії застосовується для смаження і для
додавання до салатів. З неї виробляють маргарин і кулінарні жири.
Соняшникова олія застосовується для виготовлення консервів, а також у
миловарінні та лакофарбовій промисловості. Вона входить до складу різних
мазей. Сира соняшникова олія має приємні запах і смак.
Склад жирних кислот y соняшниковій олії (у %) наступний: стеаринова
1,6-4,6, пальмітинова 3,5-6,4, міристинова до 0,1, арахінова 0,7-0,9, олеїнова 2440, лінолева 46 -62, ліноленова до 1.
Соняшникова олія не може містити холестерин, оскільки вона має
рослинне походження. Тим не менш, багато виробників в рекламних цілях
спеціально підкреслюють його відсутність.
Кукурудзяну олію отримують шляхом обробки зародків кукурудзяного
борошна сухим шляхом, олії отримують небагато – 18-20%.
Олію можна отримувати шляхом холодного та гарячого пресування. Олія
холодного пресування золотисто-жовтого кольору, гарячого – темніша.
Олія складається із тригліцеридів олеїнової (до 45%), линолевої (до 48%)
та граничних кислот (до 11%).
У числі граничних кислот, окрім пальмітинової та стеаринової,
знаходяться капронова, каприлова та капринова кислоти; в числі неграничних є
гіпогеєва кислота.
Олія містить вітамін Е та фітостерини, йодне число 111-133. Щодо
хімічного складу, то в кукурудзяних зародках міститься 49-57% жирної олії, 1318% білкових речовин, близько 5% фітину та інших речовин, включаючи
токофероли.
Олія ріпакова виробляється з насіння ріпаку. Ріпак - Brassica napus var
oleifera - в дикому вигляді в природі не зустрічається. Ріпак культивують у
Західній і Центральній Європі, Китаї, Індії, Канаді, Україні і Білорусії.
Широке застосування ріпакової олії як харчового продукту стало
можливим, починаючи з 1961 року, коли в Канаді вдалося вивести рослини, що
не містять ерукової кислоти, що справляє на організм токсичну дію.
Сьогодні ріпакова олія - один з найпопулярніших видів рослинної олії в
Європі, цінний продукт харчування, один з самих збалансованих за складом
видів рослинних олій.
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Ріпакова олія характеризується збалансованим поєднанням насичених,
поліненасичених і мононенасичених жирних кислот. Рапсова олія - джерело
незамінних жирних кислот. Вона містить в порівнянні з іншими рослинними
оліями найменшу кількість насичених жирних кислот, велику кількість вітаміну
Е [3, 4].
Ріпакова олія виробляється нерафінованою та рафінованою.
Ріпакову олію застосовують в основному в миловарній, текстильній,
шкіряній промисловості, а також для виробництва оліфи. Ще застосовують в
технічних цілях як мастильне і пальне. Після рафінації і гідрогенізації
використовується в маргариновій промисловості. Підходить і для побутового
споживання, але за своїми смаковими якостями значно поступається
соняшниковій [5].
Мета досліджень. Дослідити хімічний склад та фізико-хімічні показники
рослинних олій для подальшого купажування.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводились в науководослідній лабораторії кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
НУБіП України.
Для дослідження нами було обрано рослинні олії: оливкова олія - ДСТУ
5065:2008, лляна олія - ДСТУ ISO 150-2002, соняшникова ДСТУ 4492:2005,
кукурудзяна олія - ДСТУ ГОСТ 8808-2003, ріпакова олія - ДСТУ 46.072:2005.
Було проведено фізико-хімічні дослідження рослинних олій, а саме
визначили кислотне число за ДСТУ 4350:2004, пероксидне число за ДСТУ
4570:2006.
Результати досліджень. Обговорення та аналіз. Історично склалося так,
що населення України споживає переважно продукти, які містять ЖК групи ω6: соняшникову та кукурудзяну олії, а ті, що багаті на ЖК групи ω-3 – льняну,
соєву, ріпакову, рижієву, – практично виключено з раціону харчування. Ось
чому українцям необхідно підвищити споживання олій, які містять ω-3 ПНЖК
(рис. 1).

Рис. 1. Порівняльний аналіз вмісту поліненасичених жирних кислот у
рафінованих рослинних оліях
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Наступним етапом роботи було визначення фізико-хімічних показників
рослинних олій. Пероксидне число – відношення кількості речовин у пробі, у
перерахунку на активний кисень, які за стандартних умов окислюють йодид
калію, до маси дослідної проби. Характеризує кількість первинних продуктів
окислення жирів – пероксидних сполук (гідроперекисів, перекисів,
діалкілперекисів), які здатні виділяти з водного розчину йодистого калія йод.
Виражається у мілімолях активного кисню на кілограм проби. Пероксидне
число є показником ступеня свіжості олій та жирів.

Рис. 2. Показник пероксидного числа у рослинних оліях.
Кислотне число - це умовна величина, яка характеризує вміст вільних
жирних кислот. Визначається, як кількість міліграмів гідроксиду калію, яка
необхідна для нейтралізації вільних жирних кислот, які містяться в одному
грамі олії. Цей важливий показник якості жиру нормується ДСТУ та
технічними умовами, оскільки може легко збільшуватися при зберіганні як
жиру, так і багатих на жир харчових продуктів. Значення КЧ характеризує
товарний ґатунок і якість олій.

Рис.3. Показник кислотного числа у рослинних оліях
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Кількість вільних жирних кислот в олiях залежить від якості сировини,
способу отримання та умов їх зберігання. При недотриманні умов та термінів
зберігання олій КЧ збільшується, що обумовлено в основному гідролізом
ацилгліцеринів. Враховуючи, що зберігання харчових продуктів завжди
супроводжується гідролізом, то за величиною кислотного числа можна
визначити якість олій.
Висновки. Порівняльний аналіз показників хімічного складу та якості
рослинних олій засвідчили що всі олії відповідають вимогам нормативних
документів. Жирно-кислотний склад всіх досліджуваних зразків олії мають
мінорний вміст ерукованої кислоти.
Високе співвідношення ω3/ ω6/ ω9 поліненасичених жирних кислот, вміст
токоферолів та фітостеролів свідчить про високу біологічну цінність ріпакової,
лляної олій.
Таким чином, я вважаю доцільним купажування рослинних олій для
подальшого використання їх у складі маринаду для натуральних
напівфабрикатів, так як олії утворюють бар’єрну плівку, що дозволяє
подовжити термін зберігання продукту, розширити асортимент та покращити
якість продукції.
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Shtonda O.A.,Vakaliuk Ya.A.
THE USE OF WALNUT KERNELS IN THE MEAT LOAVES TECHNOLOGY
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041
Анотація. При проведенні теоретичних і практичних досліджень
властивостей волоського горіха, було встановлено доцільність його
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використання в технології ковбасних виробів. Це дозволить збагатити
продукт антиоксидантами та поліненасиченими жирними кислотами
(лінолева ω-6 і ліноленова ω-3).
Ключові слова: волоський горіх, ненасичені жирні кислоти, кислотне
число, перекисне число, ковбасні вироби.
Abstract. In carrying out theoretical and practical studies the properties of a
walnut , found appropriateness of its use in technology sausages. This will enrich the
product with antioxidants and polyunsaturated fatty acids (ω-6 linoleic and linolenic
ω-3).
Keywords: walnut, unsaturated fatty acids, acid value, peroxide number
sausages.
Вступ. Сучасні технології виробництва ковбасних виробів передбачають
використання різної додаткової сировини, які покращують органолептичні,
структурно-механічні і фізико-хімічні показники готових продуктів.
Горіх – одне з чудес, створених природою. За сукупністю корисних
властивостей він не має собі рівних у рослинному світі. Росте швидко, живе
довго, пристосовується до найрізноманітніших умов, плодоносить сотні років.
Греки називали його «святом мозку». У харчовій промисловості
використовують ядра горіхів, які вирізняються винятковими смаковими
властивостями та енергетичною цінністю (100 г горіхів дають понад 850 кал).
Білок волоського горіха містить усі незамінні амінокислоти, їхня сума досягає
майже 600 мг %. Тому цей натуральний функціональний продукт може
допомогти у вирішенні надзвичайно складної проблеми – ліквідації в Україні
білкового дефіциту. Зважаючи на високі смакові характеристики волоського
горіха, продукти, отримані на його основі, матимуть високі органолептичні
властивості, відзначатимуться антиоксидантною дією, багатим мінеральним,
вітамінним та амінокислотним складом. Наявність поліненасичених жирних
кислот та комплексних сполук йоду дає можливість поставити такі продукти в
ряд специфічних харчових продуктів, призначених для населення, що проживає
в екологічно несприятливих зонах, задля їх захисту від шкідливих чинників.
Огляд літератури. Ядро горіха містить в середньому 65 % жиру, 17%
білків, 16% вуглеводів, невелика кількість води, 0,3 % вітаміну В1, сліди
вітаміну А і В2 і 30-50 мг аскорбінової кислоти (табл. 1) [1].
Таблиця 1
Хімічний склад горіхів
Асортимент
Показник
Волоський Лісовий
Арахіс
Фісташки
горіх
горіх
Білки, г на 100 г
35
21
16
20
Жири, г на 100 г
47,2
77
60
50
Вуглеводи, г на 100 г
20
10
12
7
Мінеральні речовини, мг на 100 г
22,2
58,47
60,43
45,2
Вміст клітковини, г на 100 г
2,5
2,9
19,8
2,5
Вміст золи, г на 100 г
1,9
1,6
3,17
1,7
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Калорійність ядра горіха в сім разів вище такої ж кількості яловичини.
Ядро грецького горіха має велику енергетичну цінність: 100 г ядра дає 613
ккал, що становить 25-30% добового раціону людини. За калорійністю
волоський горіх перевершує свинину в 1,5 рази, мед — в 2,5, хліб — у 3, рибу
— в 7,8, молоко і картоплю — в 10 разів.
Саме тому ядра горіха рекомендують вживати при фізичній та розумовій
перевтомі, втрати ваги, після важкої хвороби. Крім того, в насінні горіха
містяться каротин, вітаміни групи В, Е, Р, солі магнію, кальцію, йоду, калію,
заліза, кобальту, фітонциди, рослинну олію (58-75%).
Білок горіхового ядра містить близько 16 вільних амінокислот, майже
половина з них незамінні: вони не синтезуються в організмі людини, а мають
надходити з їжею. Олія волоського горіха — це близько 79,4% полінасичених
жирних кислот, що нормалізують жировий обмін і запобігають утворенню
тромбів. Серед ненасичених жирних кислот у складі ядра волоського горіха
переважає лінолева (46,8-69,2%) і ліноленова (7,0-17,9%). Ці кислоти легко
окислюються, таким чином захищаючи організм від дії канцерогенних речовин,
також вони підвищують стійкість організму до радіаційного випромінювання.
Зелені плоди горіха використовують для вітамінізації вин, їх маринують для
споживання з м’ясними стравами.
Опираючись на теоретичні і практичні дослідження, можна побачити
суттєву різницю хімічного складу різних видів горіхів. Волоські горіхи
калорійністю 656 ккал випереджають мигдаль, кеш'ю, арахіс і фісташки, а
також лідирують за кількістю клітковини - 6,6 г. Вони є одним з головних
джерел ω-3 жирних кислот, які важливі для здоров'я серця і роботи мозку.
Вітаміни та високий вміст білка робить їх головними спортивними горіхами
для зміцнення м'язів і боротьби зі стресом.
Мета роботи. Провести теоретичні і практичні дослідження хімічного
складу, фізико-хімічних властивостей ядра волоського горіха та встановити
доцільність його використання, як альтернативну сировину в технології
ковбасних виробів.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили в
лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
НУБіП України. Для досліджень використовували ядро волоського горіха. Під
час виконання роботи застосовували стандартні, загальновідомі методи
досліджень: вміст вологи – методом висушування (ДСТУ ISO 1442:2005); вміст
білку - ДСТУ ISO 937:2005; масову частку жиру визначали згідно з ГОСТ 5867;
визначення кислотного числа - ГОСТ 31933-2012 (ДСТУ 4350:2004);
визначення пероксидного числа - (ДСТУ 4670:2006).
Результати власних досліджень. Для дослідження використовували
зразок ядра волоського горіху. Складність створення нових видів
м’ясопродуктів в тому, що їх компоненти повинні зберігати звичні смакові
якості. Досягти цього можна завдяки функціональним показникам, хімічному
складу, структурного поєднання основних компонентів. В даній статті вкладено
результати досліджень ядра волоського горіху. Фізико-хімічні показники якості
ядра горіха визначали за стандартними методами (табл. 2).
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Таблиця 2
Дослідження фізико-хімічних показників волоського горіха
Найменування показника
Норма показника для волоського горіха
Кислотне число, мг/г
1,5
Масова частка вологи ,%
1,75
Перекисне число, мг/г
0,15
За результатами досліджень (табл. 2) можна сказати, що ядро волоського
горіха цілком відповідає ГОСТ 16833.
Волоські горіхи унікальні тим, що є найціннішим джерелом альфалінолевої кислоти ω-3. Численні досліди довели, що ω-3 знижує ризик
виникнення серцевих захворювань, раку, інсульту, діабету, гіпертонії,
ожиріння, клінічної депресії. Волоські горіхи забезпечують людину
необхідними для здорового життя речовинами.
У волоських горіхах немає холестерину, в них багато харчових волокон і
білків. Вони важливе джерело вітамінів і мінералів: калію, магнію, фосфору,
міді, цинку, вітамінів B1, B6, фолієвої кислоти і вітаміну E. Дослідження
доводять, що волоські горіхи грають істотну роль у зниженні ризику хвороб
серця, так як вони знижують холестерин, зменшують запалення і покращують
стан судин.
Антиоксиданти, які містяться у ядрі вольського горіха, допомагають
організму тілу захищатися від таких життєво небезпечних хвороб як рак,
хвороби серця і діабет, так само від артриту, остеопорозу і хвороби
Альцгеймера. Ядро волоського горіха покращує показники клітинного
імунітету, знижує концентрацію циркулюючих імунних комплексів,
підвищуючи резистентність організму до гострих респіраторних захворювань
[2].
Отже, зробивши дослідження, можна зробити висновок, що використання
волоського горіха у ковбасних виробах є дуже доцільним. Волоські горіхи – це
незвична комбінація «харчових бонусів» у зручній та недорогій упаковці. Вони
містять високоякісний білок ,а також вітаміни і мінерали та клітковину. До того
ж у горіхах відсутній глютен, що дозволить вживати продукт людям схильним
до алергічних реакцій.
Висновки. Виконаний ряд експериментальних досліджень, дозволяє
зробити висновок, що додавання до основної сировини ядра волоського горіха
дозволить покращити якість готової продукції.
Використання ядра волоського горіху збагатить продукт : вітамінами А, С,
Е, В1, В2, залізом, калієм, кальцієм, міддю, цинком, йодом, кобальтом та
іншими мікроелементами, також білками, жирами, дубильними речовинами.
Література:
1. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 2: Справочные таблицы
содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро - и микроэлементов, органических кислот и углеводов / под ред. проф., д-ра техн. наук
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RABBIT AS A PROGRESSIVE DIRECTION IN THE MEAT PROCESSING
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Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041

Анотація. В статті наведено хімічний склад м‘яса кролів, його біологічну
та поживну цінність та їх зміни при різних способах утримання тварин.
Ключові слова: м‘ясо кролів, фізико-хімічні показники, незамінні
амінокислоти
Abstract. The article presents chemical composition of rabbit meat, its
biological and nutritional value and their changes at various ways of keeping
animals
Key words: meat rabbits, physico-chemical characteristics, essential amino
acids
Кролівництво - перспективна галузь тваринництва. Висока плодючість і
скороспілість кроликів дозволяють отримувати в рік від однієї кролиці 30 і
більше кроленят, близько 60-70 кг м'яса (у живій масі), 25-30 шкурок. При
добре налагоджених умовах годівлі та утримання в господарствах на 1 кг
приросту витрачається всього 3,3-3,5 кг корму. Сучасне кролівництво країни
представлене рядом різних технологій, основними з яких є ретро-технологія,
техно-кролівництво та еко-кролівництво.
М'ясо кролика відрізняється виключно високими поживними якостями. За
хімічними, морфологічними, біохімічними і технологічними якостям воно
перевищує м'ясо птиці, ВРХ та свинини.
В середньому в кролячій тушці міститься 84-85% м'язової тканини, які
значно більше, ніж у коней (60-65%), великої рогатої худоби (57-62%), овець
(50-60%), свиней (40-52 %) і курчат - бройлерів (51-53%).
Щодо калорійності, то м'ясо кролика вважається одним з дієтичних видів
м'яса, так як воно має невисоку жирність. Його калорійність - 156 ккал на 100 г
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продукту. За умови помірного вживання даний продукт не викликає ожиріння.
Найперше що потрібно з’ясувати при дослідженні сировини, це її хімічний
склад, що визначає поживну цінність. Високі якісні показники кролятини
залежать від оптимального збалансування за вмістом білку, жиру, зольних
елементів, вологи та інших речовин. Фізико-хімічні складові м’яса кролів,
вирощених за різними технологіями наведений у таблиці 1.
Таблиця 1.
Фізико-хімічні властивості м’яса кролів
Показники
Одиниці
РетроТехноЕко-технологія
вимірювання
технологія
кролівництво
Волога
%
72,2
75,0
71,0
Жир
%
4,4
3,4
4,0
Білок
%
22,2
20,5
23,7
Зола
%
1,2
1,1
1,3
З наведеної вище таблиці видно, що вміст білку у м’ясі кролів знаходиться
в межах 20,5-23,7 %. Цей показник є дуже високим. Щодо білку м'яса
кролика,то в ньому виявлені 19 амінокислот, включаючи всі незамінні. Цінним
є те, що теплова обробка не змінює якісного складу амінокислот м'яса, а
впливає тільки на їх кількість. Найбільше в кролятині міститься незамінної
амінокислоти лізину - 10,43%, метіоніну і триптофану - відповідно 2,37% і
1,55%.
Таблиця 2
Вміст незамінних амінокислот у м’язовій тканині, г (на 100 г білку)
Дослідні групи
Амінокислоти
ретро-кролик
техно-кролик
еко-кролик
валін
1,035
0,899
1,088
ізолейцин
0,782
0,675
0,989
лейцин
1,478
1,354
1,652
лізин
1,589
1,463
1,698
метіонін+цистин
0,545
0,469
0,666
треонін
0,913
0,826
0,998
триптофан
0,327
0,233
0,345
фенілаланін
0,795
0,712
0,888
За мінеральним і вітамінним складом кролятина перевершує всі інші види
м'яса. Вона містить такі мінеральні речовини як залізо (майже в два рази
більше, ніж у свинині) фосфор (220мг в 100г), магній (25 мг в 100 г), в
достатній кількості міститься мідь, калій, марганець, фтор, цинк. Також містить
в достатній кількості вітамін РР - нікотіноамід, С - аскорбінову кислоту, В6 піродоксин, В12 - кобаламін .
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Ліпідний склад м’яса кролів характеризується високим вмістом
поліненасичених жирних кислот: лінолевої, ліноленової, арахідонової. При
цьому слід відзначити, що у кролятині вміст холестерину значно нижчий, ніж в
інших видів сільськогосподарських тварин. Кролячий жир добре засвоюється
організмом і за якістю краще баранячого, яловичого і свинячого. Дані по
ліпідному складу тушок кролів вирощених за різними технологіями наведено у
таблиці 3.
Таблиця 3
Жирокислотний склад м’яса кролів, вирощених за різними технологіями
Вміст, г (на 100 г продукту)
Показники
ретро-кролик
техно-кролик
еко-кролик
Холестерин
0,04
0,06
0,03
2,28
2,09
2,60
Жирні кислоти:
1,11
1,05
1,24
насичені
1,05
0,91
1,13
мононенасичені
0,20
0,13
0,23
поліненасичені
Висновки. Отримана інформація про хімічний, амінокислотний, ліпідний
склад кролятини дозволяє обґрунтувати доцільність найбільш повного
використання м’ясопродуктів високої біологічної цінності. Тушки кролів,
вирощених за технологією еко-кролівництво більш вологі та пружні, ніж тушки
кролів, вирощених за технологіями техно- та ретро-. Кролі що вирощувались за
технологією еко- мають переваги в якості м’яса, його фізико-хімічного складу,
також покращений склад поліненасичених жирних кислот і зовнішній вигляд.
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USE OF THE COMPLEMENT OF WHEAT GERM IN THE PRODUCTION
OF SAUSAGES
National university of life and environmental science of Ukraine,
Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041
Анотація. Стаття присвячена можливості використання добавки з
зародків пшениці у виробництві ковбас.
Ключові слова: зародки пшениці, ковбаси, біологічно-активні речовини,
мінеральні речовини
Abstract. The article is devoted to the possibility of using additives from wheat
germs in the production of sausages
Key words: meat wheat germ, sausages, bioactive substances, mineral
substances
Вступ. Харчування - головний керований чинник, що забезпечує
нормальний ріст та розвиток дітей, здоров'я та якість життя людини,
працездатність, активне довголіття, творчий потенціал нації. Крім того,
правильно організоване харчування відіграє важливу роль у зниженні ризику
появи хронічних неінфекційних захворювань, особливо так званих хвороб
століття: серцево-судинних, онкологічних, діабету, ожиріння, остеопорозу,
карієсу тощо. У 80-90-ті роки ХХ століття остаточно була сформульована
концепція про зв'язок характеру харчування з розвитком хронічних
неінфекційних захворювань. Встановлено, що відносне підвищення
споживання тваринних жирів і цукру на тлі різкого зменшення в раціоні овочів
і фруктів, багатих на вітаміни, мінеральні речовини, мікроелементи, харчові
волокна і мінорні біологічно активні речовини, призводить до розвитку хвороб
серцево-судинної системи, порушень обміну речовин, онкологічних
захворювань тощо. Необхідними компонентами їжі є не тільки корисні, але й
баластні речовини, а саме харчові волокна, які відіграють значну роль у функції
шлунково-кишкового тракту.
Огляд літератури. За останні роки відмічається неухильний інтерес до
дієтичних добавок як з боку населення, так і з боку лікарів, наукових
працівників. Розробка та виробництво добавок вітчизняними виробниками,
збільшення асортименту, все більш широке застосування обумовлено їх
високою біологічною активністю та відсутністю шкідливих ефектів, що
Біологічна активність і відсутність шкідливих ефектів пояснюється тим,
що:
- по-перше, біологічно-активні речовини в цих природних компонентах
містяться в вигляді комплексів фармакологічно-активних органічних і
неорганічних сполук з широким спектром дії (ферменти, гликозиди, вітаміни і
провітаміни, незамінні амінокислоти та жирні кислоти, мікроелементи і т.п.);
- по-друге, вони, внаслідок свого натурального, рослинного походження,
найбільш повно відповідають біологічним і фізіологічним параметрам обміну
речовин в організмі людини. Багато з цих біологічно-активних речовин зовсім
не виробляються в організмі людини, або виробляються недостатньо, особливо
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при хронічних захворюваннях, і потрапляють в організм людини в готовому
вигляді з їжею. Проте навряд чи можливо забезпечити організм необхідними
біологічно-активними речовинами, вживаючи зародок пшеничний – щоденно їх
потрібно було б вживати занадто багато. Тому доцільно використовувати їх
замість як складовий компонент у складі фаршевої системи замість менш
цінних інгредієнтів з аналогічними структурно-механічними функціями.
Результати. Метою проведення наших досліджень було визначення
можливості використання добавки зародків пшениці у виробництві ковбасних
виробів. Об’єкт дослідження – технологія виробництва ковбас, предмет
дослідження - збагачувальні добавки.
На першому етапі наших досліджень увагу було приділено вибору добавок
органолептичним методом. Оцінивши ряд продуктів з насіння гарбуза, житніх
висівок і зародків пшениці за зовнішнім виглядом, дисперсністю, кольором,
смаком та запахом (рис.1).

Рис. 1. Профілограма органолептичних показників харчових добавок
За результатами сенсорного аналізу було вирішено в подальшій роботі
проводити дослідження з добавкою з зародків пшениці, замінюючи борошно в
рецептурі напівкопченої ковбаси «Московської» 1-го ґатунку.
При дослідженні фізико-хімічних показників та волого- та
жироутримуючих властивостей добавки були отримані результати, що наведені
в таблиці 1. При дослідженні біологічної цінності добавки нами було приділено
увагу визначенню макро- і мікроелементів, а також моно- та дисахаридів,
складу харчових волокон (таблиця 2).
Таблиця 1
Фізико-хімічні властивості добавки зародків пшениці
Значення
Показники
Вміст вологи, %
0,83
Вміст золи,%
0,76
рН
6,8
Вологоутримуюча здатність, %
19,75
Жироутримуюча здатність, %
3,46
Вміст на 100 г прод.: білків, г
40,0
жирів, г
3,0
вуглеводів, г
45±0,5
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Таблиця 2
Вміст поживних і біологічно активних речовин в добавці з зародків
пшениці
Поживні та біологічно активні речовини
Масова частка, %
Вуглеводи
44,80-46,0
у т.ч. моно- та дисахариди
18,0-18,40
Харчові волокна:
26,80-28,0
у т.ч. целюлоза
12,10-12,50
пектинові речовини
1,00-1,12
Мінеральні речовини, мг/100 г
Залізо (Fе)
7,00-7,03
Фосфор (Р)
620,00-635,00
Магній (Мg)
220,00-226,00
Кальцій (Са)
115,00-117,10
Цинк (Zn)
21,90-22,12
Hатрій (Na)
7,30-7,50
Калій (K)
2190,00-2250,00
Проаналізувавши склад добавки з зародків пшениці можна припустити,
що за рахунок її використання у складі напівкопчених ковбасних виробів
можливо підвищити харчову та біологічну цінність виробів, надати їм
функціональних властивостей, покращити органолептичні показники. Також
добавка є прекрасним джерелом вітамінів Е, групи В, кальцію, магнію,
фосфору, містить 16 амінокислот в легкодоступній формі/ Невелика кількість
жиру, що знаходяться в зародку і оболонках, має високу харчову цінність,
оскільки містить незамінні поліненасичені жирні кислоти (лінолеву і
ліноленову).
Висновок. Встановлено, що запропонований спосіб виробництва
ковбасних виробів дозволяє завдяки використанню добавки з зародків
пшениці підвищити вміст харчових волокон, білків, жирів, збагатити
кінцевий продукт вітамінами, мінеральними речовинами, а в сукупності
отримати ковбасні вироби функціонального призначення, підвищеної якості,
харчової та біологічної цінності і розширити асортимент продукції, що
випускається підприємствами харчової промисловості.
Література
1. Капрельянц Л. В. Функціональні продукти / Л. В. Капрельянц, К. Г.
Іоргачова. – Одеса, 2003. – 312 с.
2. Мікронутрієнти в харчуванні здорової і хворої людини / [В.А. Тутельян,
В.Б. Спірічев, Б.П. Суханов, В.А. Кудашева]. – М.: Колос, 2002
3. Кoрзун В.Н., Миxайлoвский В.С., Парац А.М. та ін.. Прoблеми
xарчування населення в нинішній екoлoгічній ситуації // Матеріали
Всеукраїнськoї наук.-практ. кoнф. “Прoблеми xарчування населення України”.
– Пoлтава, 2003. – С.138-142.
Научные труды SWorld

46

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 2 (43)

Технические науки

4. Зверев С. В. Функциональные зернопродукты / С. В. Зверев, Н. С.
Зверева. – М. : ДеЛи принт, 2006. – 119 с.
Науковий керівник: к.т.н., доц. Тищенко Л.М.
Стаття відправлена: 01.06.2016 г.
ЦИТ: 216-117

Лещенко К.В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
МІКРОНУТРІЄНТНОГО СКЛАДУ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ
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Анотація. Стаття призначена актуальній проблемі пошуку різноманітних
шляхів підвищення харчової та біологічної цінності борошняних кондитерських
виробів. Проведено ретельний аналіз літератури, щодо збагачення борошняних
кондитерських виробів. Обґрунтовано причини, що призвели до необхідності
зміни традиційної рецептури борошняних кондитерських виробів. Надано
характеристику різних видів добавок, що використовуються у технологіях
борошняних виробів.
Ключові слова: борошняні кондитерські вироби, харчова цінність,
органолептична оцінка, функціональний продукт.
Abstract. Article appointed a Search Various actual problem by raising food
and biological value of pastry. A thorough analysis of the literature about A dressing
pastry. Reason why something prizveli need to change the recipe is a traditional
pastry. The characteristic vidiv various additives, something Uses in technology
pastry.
Keywords: pastry, nutritional value, organoleptic evaluation, functional
product.
Вступ. Оцінка якісної складової харчування більшої частини населення
свідчить про те, що споживання найбільш цінних біологічно активних
продуктів харчування за останні 10-15 років знизилося майже на 50%. За
даними медичних обстежень тільки 20% населення можна вважати умовно
здоровими; 40% – в результаті харчових дефіцитів знаходиться в стані
адаптації; 20% – в граничному стані між хворобою та здоров`ям. Таким чином,
більше половини населення потребує значного корегування харчування через
змінені умови праці та побуту (гіподинамія і екологія) [1].
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення продуктів
оздоровчого харчування. Підвищення обсягу виробництва та споживання
борошняних кондитерських виробів за останні роки свідчить про те, що ця
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група виробів займає важливе місце в структурі харчування населення України.
Рецептурний склад даних виробів піддається регулюванню, що дозволяє на їх
основі створювати продукти харчування, які відповідають традиційним
вимогам до споживчих властивостей і сучасним вимогам науки про харчування.
Розроблення та впровадження у виробництво борошняних кондитерських
виробів функціонального призначення є актуальним завданням науковців та
працівників харчової промисловості. Це обумовлено тим, що у багатьох
випадках значна кількість сучасних сировинних інгредієнтів і, відповідно,
харчових продуктів внаслідок рафінування, консервування, перекристалізації
та інших технологічних заходів позбавлена багатьох біологічно активних
речовин. Для підвищення корисності виробів, надання їм оздоровчих
властивостей потрібно збагачувати харчові продукти незамінними
(есенціальними) нутрієнтами [2].
Виклад основного матеріалу. 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].
Для розширення асортименту, збагачення на корисні речовини, та з метою
підвищення конкурентоздатності продуктів харчування багато підприємств
харчової промисловості йдуть по шляху використання нових нетрадиційних
сировинних джерел. Виробництво таких продуктів не тільки піднімає рейтинг
підприємства в умовах ринкової економіки, але і збільшує забезпечення
населення необхідними нутрієнтами [3].
Технологія і якість борошняних кондитерських виробів залежить від якості
і функціональних властивостей сировини. Всю різноманітність добавок, що
використовуються у технологіях борошняних виробів, за хімічним
походженням і функціональними властивостями можна умовно поділити
наступним чином:
- білковмісна сировина тваринного та рослинного походження;
- вуглеводовмісна сировина;
- поверхнево-активні речовини (ПАР) та суміші на їх основі.
При дослідженні літературних джерел встановлено, що найбільш широко в
кондитерських виробах використовуються горіхи – фундук, грецькі, арахіс,
кеш’ю та ін. Горіхи можна вважати джерелом білків, поліненасичених жирних
кислот, вітамінів А, Е, , , мінеральних речовин. Широкого використання в
сучасному кондитерському виробництві набуло насіння кунжуту. Випікають
печиво з додаванням 3,4…3,5% (від загальної маси тіста) добавки, що містять
томатну пасту та 1% смаженого кунжуту.
Досліджено можливість використання у технології крекера дієтичних
пшеничних висівок. Використання до 15% цієї добавки дозволяє збільшити в
виробах вміст білка на 11%, харчових волокон – більше ніж в 10 разів, вітамінів
групи В – в 2…3 рази. Пшеничні висівки (у кількості 12%) рекомендовано
застосовувати також для збільшення харчової цінності заварних пряників. Такі
вироби мають добре розвинену пористість [7].
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Для підвищення харчової цінності пряників запропоновано використання
зародків пшениці. Вони мають високий вміст (29…30%) повноцінного білку,
10…12% жиру, який складається переважно з поліненасичених жирних кислот.
Зародки пшениці багаті на жиророзчинні вітаміни, особливо токофероли, і
водорозчинні вітаміни групи В і РР.
У якості нових і нетрадиційних інгредієнтів у кондитерському виробництві
рекомендовано використовувати борошно з зародків пшениці для заміни
частини пшеничного борошна; жито мелене і смажене для заміни какаопорошку [5]. Це призвело для збагачення виробів вітамінами групи В, Е.
Спеціалістами Одеської національної академії харчових технологій
вироблено технологію пряників сирцевих із додаванням борошна із ячмінного
солоду. Завдяки цій добавці вироби мали покращену харчову цінність і
подовжений термін зберігання [4].
В Українському державному університеті харчових технологій
розроблений новий вид нетрадиційної сировини – борошно солоду гороху, яке
має добре збалансований склад незамінних амінокислот [8].
Дорохович В.В. запропонувала технологію приготування бісквіту з
додаванням морквяного соку. Морква та продукти її переробки (соки, пюре)
мають цінний вітамінний та мінеральний склад. Особливістю вітамінного
складу моркви є велика кількість β-каротину [2].
Важливим компонентом при створенні харчових продуктів для
функціонального харчування є харчові волокна. Внесення у рецептури виробів
джерел харчових волокон – борошна круп’яних культур, борошна низьких
сортів, шроту обліпихи, висівок, а також концентратів (мікрокристалічна
целюлоза, пектин, арабиногалактан) сприяє значному зниженню енергетичної
калорійності раціонів, підвищенню їх харчової цінності.
Вченими Харківського державного університету харчування та торгівлі
запропоновано збагачення борошняних кондитерських виробів шротом
зародків пшениці та буряковими волокнами. Встановлено, що вони мають
високий вміст поживних та біологічно-активних і мінеральних речовин, а шрот
зародків пшениці також містить білки, каротиноїди і вітамін Е [6].
Вченими Красноярського державного торговельно-економічного інституту
встановлено, що шрот, який залишився у процесі виробництва олії з обліпихи,
багатий на цілий комплекс біологічно активних речовин. Наприклад, вміст у
шроті вітаміну Р – рутину – 1050 мг, що перевищує добову норму у 20 разів.
Шрот з обліпихи має антиокислювальні властивості і впливає на фізичні
показники клейковини борошно, зв’язує солі важких металів (особливо іонів
свинцю).Борошняні кондитерські вироби з шротом мають хороші структурномеханічні властивості і органолептичні показники, збагачені харчовими
волокнами, мінеральними речовинами, вітамінами. При цьому їх калорійність
знижується на 10…12% . Це дозволяє рекомендувати БКВ із шротом обліпихи
для розширення асортименту лікувально-профілактичного і дієтичного
харчування [8,9].
В якості рослинної сировини добавки у технологіях печива можливе
використання моркви і плодів горобини садової, як постачальників β-каротину,
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вітаміну С, вуглеводів, що не засвоюються (пектинові речовини, клітковина),
мінеральних речовин. Добавки являють собою шматочки сушеної моркви,
порошки морквяний та горобиновий (вологість усіх зразків не більше 8%) [9].
В якості джерела пектинових речовин, клітковини, низки мінеральних
речовин та β-каротину рекомендовано застосовувати БАД «Гарбузова
клітковина» в технології виробів з пісочного тіста. Відзначено, що випечені
вироби із вмістом добавки 20% мають високі органолептичні показники та
покращену харчову цінність [7]. В технології пісочного тіста також можливе
використання інших БАД, отриманих з яблук, апельсинів, абрикосів, буряка,
моркви та інших продуктів рослинного походження методом кріогенного
заморожування та подрібнення на шаровому млині. Дослідження хімічного
складу кріопорошків, що запропоновані, показали високий вміст в останніх
біологічно активних речовин. Внесення добавок відбувається із заміною
частини цукру. Добавки вводяться у кількості 10…20% до маси борошна. При
цьому збільшується вміст вітамінів (С, β-каротину, фенольних сполук з Рвітамінною активністю), баластних речовин (клітковини та пектину), у 2…2,5
рази підвищується вміст калію, магнію та заліза [12].
Розроблені рецептури і технології борошняних кондитерських виробів з
використанням у якості біологічно активних речовин кріас-порошків з
виноградних вичавок, які багаті поліфенолами,
харчовими волокнами,
вітамінами, мінеральними речовинами і т.д. Вивчений мінеральний скалад
порошку із вичавок винограду сорту Каберне, отриманого за кріогенною
технологією. Дані дослідження показали, що у порошку із вичавок винограду
сорту Каберне міститься значна кількість заліза, калію, магнію, кальцію, міді,
фосфору, бора, що дозволяє віднести його до висококонцентрованих джерел
необхідних людині макро- та мікро-елементів використовували як біологічно
активну сировину для дитячого і лікувально-профілактичного харчування,
особливо у екологічно несприятливих районах [6].
Запропоновано використання порошків з тропічної сировини (бананів та
ананасів) в технологіях бісквітного, кексового та пісочного напівфабрикатів.
Встановлено, що якість готових виробів підвищується не тільки за харчовою
цінність (зростає вміст харчових волокон, вітамінів та мінеральних речовин), а
й за фізико-хімічними показниками, покращується структура, смакові
властивості, збільшується питомий вихід виробу [5]. Національним
університетом харчових технологій розроблено технології приготування
пряників із додаванням рослинних порошків (яблучного, ананасового та
бананового). Дослідження показали, що зазначені порошки зміцнюють
клейковину борошна, сприяють утворенню складних білково-поліцукридних
комплексів, що збільшує вологоутримуючу здатність та уповільнює тим самим
процес черствіння. Крім того, запропоновані добавки мають високий вміст
корисних нутрієнтів, за рахунок чого підвищується харчова та біологічна
цінність пряників з їх використанням [12].
Рецептура печива на основі фруктозного порошкоподібного н/ф, який
одержаний шляхом висушування гідролізованого сиропу з топінамбуру,
розроблена науковцями Львівської комерційної академії. Запропонована
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добавка з топінамбуру, як і порошок з топінамбуру, є перспективним
замінником цукру при виробництва БКВ для діабетиків [4]. Покращити також
харчову цінність виробів з пісочного тіста можна також за рахунок заміни в
технології 10% пшеничного борошна порошком топінамбіра у комплексі с
борошном з амаранта багряного [7].
Велика кількість вітамінів, мінеральних речовин (Fe, Ca, Na, Cu, B, I, Ni,
Co) міститься у гречаній крупі. У зв’язку з цим вітчизняними вченими
запропонована технологія цукрового печива з використанням гречаного
борошна з гідротермічнообробленої крупи. Відзначено покращення
органолептичних властивостей готових виробів, збільшення виходу,
поліпшення пористості та зниження щільності. На 13% збільшується такий
важливий показник, як намочуваність [1].
Можливе також використання гречаного борошна в технології
виробництва бісквітних н/ф. Є відомості щодо покращення пористої структури
бісквітних н/ф за рахунок ячмінного борошна [2].
Розроблена технологія сирцевих пряників з додаванням сухого соєвого
молока та соєвої олії, які надають виробам лікувально-профілактичних
властивостей – у готових виробах зростає вміст білка, вітамінів групи В,
фолацина, біотина та холіна, здатних знижувати в організмі людини рівень
холестерину, нікотинової кислоти та магнія, що мають судиннорозширюючі
властивості [12].
Під час виготоалення кексів рекомендовано використовувати соєву пасту у
кількості 45, 85 та104% до маси борошна. Застосування соєвої пасти визнано
доцільним також в технологіях бісквітного н/ф та пісочного печива [10].
З метою підвищення харчової цінності борошняних кондитерських виробів
пропонується застосовувати морські водорості, які містять значну кількість
вітамінів та мінеральних речовин, особливо йоду [11].
В технологіях борошняних кондитерських виробів перспективно також
використовувати нетрадиційні види збагачувачів з місцевої сировини, що
дозволяє раціонально використовувати природні сировинні ресурси.
Висновок. При розробці рецептур і технологій борошняних кондитерських
виробів необхідно широко використовувати традиційну і нетрадиційну
сировину, яка могла б компенсувати дефіцит незамінних речовин і збагачувати
раціон біологічно активними компонентами. Аналіз існуючої літератури
показує, що доцільним є застосування в технологіях БКВ різнопланової
сировини, в основному рослинного походження.
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Скорченко О.В., Нікітіна І.В., Цирюльникова В.В
ВПЛИВ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА НАСТРІЙ ЛЮДИНИ.
СПЕЦИФІКА ВПЛИВУ МОЛЕКУЛЯРНОЇ КУХНІ НА
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ІНДИВІДА
Національний університет харчових технологій, Київ, Володимирська 68, 01601
Skorchenko O. V., Nikitina I. V., Zirulnikova V. V.
INFlUENCE OF FOOD PRODUCTS ON PERSONS’ MOOD. SPECIFIC
INFLUENCE OF MOLECULAR CUISINE TO PSYCHOLOGICAL STATE
OF INDIVIDUAL
National University of Food Technologies, Kyiv, Volodymyrska 68, 01601
Анотація. У цій статі досліджувався вплив молекулярної кухні на людську
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психологію. Молекулярна кухня може покращувати людський настрій. Наразі,
молекулярна кухня дуже популярна, але харчова цінність їжі не велика. Люди у
всьому світі хочуть скуштувати молекулярну кухню, тому що вона приносить
позитивні емоції. Подача цієї кухні в ресторані багата і не ординарна. В
створені нових рецептів, наразі, навіть, є більше сенсу продумувати унікальне
шоу при подачі, ніж підбирати незвичні поєднання інгредієнтів.
Ключові слова: молекулярна кухня, серотонін, психологічний тест
«Самопочуття, активність, настрій», триптофан.
Abstract. In this article, the effects of molecular cuisine to the person’s
psychology reviewed. Molecular cuisine can improve person’s mood. Nowadays,
molecular cuisine is very popular, but nutritional value of molecular cuisine dishes
aren’t big. People in all over the world want to try molecular dishes because they
bring positive emotions. Serve of molecular cuisine in restaurants are rich and
unusual. In creating new recipes better work on unique show than on mixing unusual
ingredients
Key words: molecular cuisine, serotonin, psychological test “Health, activity,
mood.
Вступ. Безліч ресторанів намагаються заохотити клієнтів частіше
відвідувати їх, але проблема нестачі гостей гостро стоїть в сучасному
ресторанному бізнесі. Для того щоб заохотити гостей в ресторанах проводять
акції, а також роблять багате меню. Важливо, щоб в меню ресторану з’являлись
новинки, трендові страви. Тенденцією в ресторанному бізнесі являється
молекулярна кухня. Тому є сенс вводити різні молекулярні страви в меню.
Огляд літератури. При написані цієї статі були розглянуті
фундаментальні праці присвячені молекулярній кухні: Хілл Брендан
«Молекулярна гастрономія: досягнення та експерименти», Бархам Пітер
«Молекулярна гастрономія. Поява нової наукової дисципліни». У цих працях
доступно пояснювалось чим являється молекулярна гастрономія.
Вихідні дані та методи: в статі аналізуються результати психологічного
тесту «Самопочуття, активність, настрій», які проводилися до того як людина
з’їла молекулярну цукерку(желейна цукерка зроблена з червоного вина, агарагару, цукрової пудри, лимонної кислоти) і після. Мета проводження цього
тесту полягає в тому щоб дослідити чи покращується в людини настрій після
споживання молекулярної кухні. Для того щоб порівняти, як змінюється
настрій після інших цукерок, не молекулярних, також був проведений тест до і
після куштування шоколадних цукерок «Ромашка».
Основний текст. Для того щоб зрозуміти конкретний вплив молекулярних
страв на настрій людини у якості експерименту був проведений тест
«Самопочуття, активність, настрій», тест проходили чотири людини, за
результатами настрій піднімався у опитуваних після того, як вони коштували
молекулярні желейні цукерки з агар-агаром. Максимальна цифра оцінки
показника - 7балів.
Отже, тест показав, що в людей з’являється покращення в настрої після
молекулярної кухні. Самопочуття, активність та настрій зростають на 1-2 бали.
Їжа в цілому піднімає людині настрій. Також був проведений тест
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«Самопочуття, активність, настрій» до і після коштування звичайних
шоколадних цукерок «Ромашка».
Таблиця 1
Результати САН до і після коштування молекулярної цукерки
Перша
Результати до коштування
Результати після коштування
людина
молекулярної кухні
молекулярної кухні
Самопочуття-відміне-5,8
Самопочуття – відміне – 6.7
Активність нормальна-5,5
Активність – висока – 6.8
Настрій нормальний -5,5
Настрій – відміний – 6.9
Самопочуття –нормальне – 4.3
Самопочуття нормальне – 4.5
Друга
людина
Активність низька – 3.7
Активність низька – 3.9
Настрій – поганий - 3.4
Настрій нормальний -4.4
Самопочуття – неважливе – 2.8;
Самопочуття - нормальне - 4,6;
Третя
Активність – низька – 2.4
Активність –нормальна 4.7
людина
Настрій – нормальний -4.4
Настрій – відміний -4,6
Самопочуття – відміне
Четверта Самопочуття – відміне – 5.6
Активність – висока-5.6
Активність – відміна – 6.9
людина
Настрій –відмінний – 5.5
Настрій –відмінний -6.9
Таблиця 2
Результати САН до і після коштування шоколадних цукерок «Ромашка»
Перша
Результати до коштування
Результати після коштування
людина
молекулярної кухні
молекулярної кухні
Самопочуття-відміне-5,8
Самопочуття – відміне – 6
Активність нормальна-5,5
Активність – висока – 6
Настрій нормальний -5,5
Настрій – відміний – 6
Самопочуття –нормальне – 4.3
Самопочуття нормальне – 4.3
Друга
людина
Активність низька – 3.7
Активність низька – 3.7
Настрій – поганий - 3.4
Настрій нормальний -4
Самопочуття – неважливе – 2.8;
Самопочуття - нормальне - 3,6;
Третя
Активність – низька – 2.4
Активність –нормальна 3.5
людина
Настрій – нормальний -4.4
Настрій – відміний -4
Самопочуття – відміне-5.7
Четверта Самопочуття – відміне – 5.6
Активність – висока-5.6
Активність – відміна – 6
людина
Настрій –відмінний – 5.5
Настрій –відмінний -6
Результати. Обговорення і аналіз. Отже, тест показав, що від не
молекулярних цукерок також покращується настрій, але не настільки, як від
молекулярних цукерок. За показниками тесту настрій покращується лише на
0,5-1 бал.
Молекулярна кухня більше підіймає настрій людині через те що вона має
унікальний, не звичний вигляд, коли індивід відчуває шок від зовнішнього
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вигляду страви, то зацікавленість котра з’являється сприяє до виробітку
гормону щастя – серотоніну.
В молекулярній кухні настрій покращує подача їжі. В інших кухнях
неабиякий вплив на настрій мають продукти в складі, яких міститься
триптофан– амінокислота, яка синтезує вироблення в організмі гормону щастя
- серотоніну.
Заключення і висновки: Молекулярна кухня – унікальний тренд в
ресторанному бізнесі. Для ресторанів, які ще не мають в переліку щоденних
страв молекулярну кухню є сенс розширювати меню цією кухнею, адже вона
заворожує людей. Рестораторам слід розуміти, що подача страви важливіша ніж
її смак. Через активний розвиток «вуличної їжі» люди йдуть в ресторан не
заради того щоб задовольнити почуття голоду, а заради того, щоб отримати
унікальні емоції, задача працівників закладу максимально надати можливість
гостям отримати не забутні враження.
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ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОСОЗУБОГО ЗАЧЕПЛЕННЯ
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
Миколаїв, пр. Г. Сталінграда, 9, 54025
Bidnichenko H., Yevstyhnieiev Yu.
GEOMETRIC MODELING of HELICAL GEARS
Admiral Makarov National University of Shipbuilding,
Mykolaiv, H. Stalingrad av. 9, 54025

Анотація. В роботі розглядається розв’язання задачі геометричного
моделювання косозубого зачеплення, подано розрахунок головних геометричних
параметрів колеса, які є початковими даними для моделювання, наведені деякі
способи і методи реалізації алгоритмів побудов геометричних форм окремих
елементів колеса, надано моделювання валу-шестерні, представлена отримана
геометрична 3-D модель.
Ключові слова: геометричне моделювання, косозубе зубчасте колесо,
косозубе зачеплення, вал-шестерня, об’ємна модель
Abstract. The paper deals with the solution of geometric modeling helical
gearing, calculation presented the main geometric parameters of the wheel, which is
initial data for modeling, are some of the ways and methods of implementation of the
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algorithm for constructing geometric shapes of individual elements of the wheel,
simulation of gear shaft model is given, the resulting 3D geometry model is shown.
Key words: geometric modeling, helical gear, helical gearing, shaft-gear, threedimensional model
Вступ. Задача геометричного моделювання при створенні об’ємних
зображень технічних об’єктів є сучасною, важливою і необхідною для
проектування та вдосконалення машин і механізмів. Інструментом
моделювання в роботі використовується графічна система AutoCAD, яка є
найбільш розповсюдженою для практичного використання у всьому світі.
Об’єктом моделювання обрано косозубе зачеплення, тобто косозубе колесо та
вал-шестерня.
На відміну від прямозубих коліс зубці косозубих коліс розташовуються під
кутом до осі обертання, а за формою утворюють спіралі. Геометрична та
кінематична картина початку (входу) та кінця (виходу) зачеплення косозубих
коліс суттєво відрізняються від початку та кінця зачеплення коліс із прямими
зубцями. За рахунок цього, а також за рахунок зменшення деформації зубців
забезпечується більша плавність роботи зубчатої пари, що є перевагою
косозубих зачеплень. Крім того менший рівень шумності та більший крутний
момент на високих швидкостях роботи за рахунок збільшеної площі контакту
дозволяє використовувати косозубі зачеплення в механізмах, які вимагають
більшого крутного моменту на високих швидкостях, або мають жорсткі вимоги
до шумності. Завдяки таким перевагам та особливостям косозубі зачеплення
знаходять широке використання в технічних виробах, зокрема в редукторах.
Дану роботу виконано для одноступінчастого косозубого редуктора.
Огляд літератури. В літературі, що присвячена проектуванню та опису
конструкцій редукторів, розглянуті питання, які стосуються розрахунків,
особливостей конструкцій та технологій виготовлення деталей та окремих
вузлів. Таким питанням присвячені роботи Іванова М.[1], Решетова Д.Н.,
Гурина В.В., Кукліна Н.Г. та ін. В них розглянуто детально все, що необхідно
для проектування коліс, шестерень, корпусів та кришок редукторів тощо.
Зокрема наведені методики розрахунків для проектування одноступінчастих
косозубих редукторів. Але геометричним задачам, тобто питанням об’ємного
зображення та геометричного моделювання окремих елементів та механізму в
цілому не приділяється увага.
Початкові дані та методи. Основний текст. Для побудови геометричної
моделі косозубого зачеплення необхідно мати деякі параметри, що
розраховуються за певними методиками. Наведемо розрахунки деяких із них,
що виконані авторами, та стосуються геометричних параметрів зубчастого
колеса та вал-шестерні, які є складовою частиною одноступінчастого
косозубого редуктора, для їх геометричного моделювання та 3-D
представлення.
Міжосьова відстань
Приймаємо згідно з ГОСТ 2185-66 aw = 180 мм. Модуль зачеплення
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(ГОСТ 9563-60) mn = 4 мм. Кут нахилу зубців β = 11̊. Кількість зубців шестерні
;
.
і
колеса
Приймаємо: z1 = 15; z2 = 73.
Розрахунок основних геометричних розмірів шестерні і колеса передбачає
визначення ділильних діаметрів, діаметрів виступів та западин, ширину колеса
та розміри маточини.
Ділильні діаметри для шестерні
; для колеса –
Діаметри виступів шестерні
;
колеса
.
Діаметри западин шестерні
.
колеса
Ширина колеса
, ширина шестерні
.
Діаметр маточини
, довжина маточини
, товщина обода
,
товщина диска
.
Розглянемо поетапно методику геометричного моделювання косозубого
зубчастого колеса, габаритні розміри, якого наведені в розрахунку. Першим
етапом є побудова твердотільної моделі заготовки для колеса, далі виконання
необхідної кількості отворів та паза для шпонки.
Для формування моделі колеса командами двовимірного моделювання
накреслимо контур перерізу колеса. За допомогою команд Лінія, Фаска,
Сполучення, Область побудуємо верхню частину перерізу колеса (рис.1).
Формування 3D моделі [2] заготовки для колеса здійснюється командою
Обертання сформованої області. Для моделювання отворів у диску колеса
креслимо коло діаметром 25 мм з центром у середині диска, методом
Витягування робимо його циліндром, функцією Віднімання отримаємо один із
отворів. Командою Коловий Масив копіюємо 8 отворів.

Рис. 1 Контур перерізу
колеса
Рис. 2 Колесо веденого валу
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Для завершення побудови заготовки колеса змоделюємо паз для шпонки.
Командою Прямокутник накреслимо контур паза, видавимо його на довжину
більше довжини маточини, віднімемо змодельований профіль з тіла колеса. У
результаті отримаємо модель заготовки колеса, що зображена на рис. 2.
Наступним етапом геометричного моделювання колеса є формування
тілесного профілю зубців. В практиці проектування зубчастих зачеплень
найбільш розповсюдженим є спосіб, коли конструктором моделюється профіль
зубців. Автори пропонують обрати інший алгоритм, згідно з яким моделюється
профіль контуру між зубцями, створюється його тілесність, копіюється
необхідна кількість таких профілів та віднімається від заготовки колеса.
Для реалізації такого алгоритму спочатку побудуємо контур вирізу між
зубцями коліс [3]. Схема побудови показана рис. 3 (вид колеса Спереду у 2-D
каркасі). З центра колеса спочатку проведено чотири допоміжні лінії довжиною
164 мм під кутом 1,44о(цифри взяті із розрахунків) та бісектриси утворених
кутів. Кола діаметрами, що дорівнюють діаметрам западин, вершин і
ділильного кола зубців, перетинають ці прямими в опорних точках, які виділені
на рисунку. Через них проведено дуги, отриманий контур перетворено в
замкнений та сформовано областю. Косозубий об’ємний профіль між зубцями
створюється шляхом зсування сформованої області вздовж спіралі, крок якої
обчислюється за формулою
. Діаметр спіралі дорівнює
діаметру виступів зубців. Напрямна лінія для створення вирізу між зубцями
задається висотою, яка дорівнює кроку спіралі 4200 та кількістю витків 0,06.
Зсування контуру профіля між зубцями вздовж побудованої напрямної формує
об’ємну модель профіля між зубцями (рис.4).

Рис.3 Область профілю між зубцями

Рис. 4 Змодельований 3-D
профіль між зубцями

Для остаточного формування моделі колеса командою Коловий масив
скопіюємо змодельований профіль у кількості, що дорівнює кількості зубців
(для колеса за виконаними розрахунками кількість зубців дорівнює 73),
командою Розчленувати розбиваємо масив та командою Віднімання вилучаємо
западини з моделі колеса. В результаті отримуємо готову геометричну модель
косозубого колеса (рис. 5).
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Для створення геометричної моделі валу-шестерні будуємо декілька
співвісних циліндрів визначених діаметрів та відповідної довжини.
Моделювання зубців виконуємо за аналогією до описаних вище операцій для
колеса, тільки траєкторію зсуву профілю зуба потрібно дзеркально відобразити
для отримання косозубого зачеплення. Розташувавши осі колеса та валу на
відстані, яка була розрахована вище (180 мм), отримаємо геометричну модель
косозубого зачеплення. Змодельоване остаточне зображення зубчастого
зачеплення показано на рис. 6.

Рис. 5 Косозубе колесо

Рис. 6 Косозубе зачеплення колеса та
валу-шестерні

Висновки. Подано методику геометричного моделювання косозубого
зачеплення одноступінчастого косозубого редуктора в середовищі
проектування AutoCAD. Виконано розрахунок геометричних параметрів та
змодельовані об’ємні зображення колеса, валу-шестерні й їх зачеплення.
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Анотація. У статті розглянуто геодезичні поверхні та особливості їх
застосування у будівництві та архітектурі. Наведено геометричні аспекти
створення геодезичних куполів та описано основні їх характеристики.
Проаналізовано способи розрахунку і візуалізації куполів, та певні труднощі,
що виникають у процесі їх розробки. Розглянуто сучасні системи
автоматизованого проектування, які можуть бути використані в процесі
конструювання геодезичних куполів.
Ключові слова: геодезичні оболонки, фуллеровська геометрія, візуалізація,
CAD системи.
Abstract. The article considers geodesic surfaces and peculiarities of their use in
building and architecture. Geometric aspects of geodesic domes development and
their main characteristics are defined. The methods of the calculation and
visualization of domes are analyzed. The article also deals with some of the
difficulties which arise in the process of their development. CAD systems which can
be used in the construction of geodesic domes are considered.
Key words: geodesic surfaces, Fuller’s geometry, visualization, CAD system.
Постановка проблеми.
Сьогодні геодезичні купола відомі у всьому світі, як найбільш ефективні
будівельні системи, застосування яких відкрило новий напрям в підходах до
формоутворення. Геометрична симетрія породжує поєднання міцності і
компактності. Аеродинамічна форма купола дає конструкції можливість
рівномірного поверхневого розподілу природних перевантажень. Півсфера −
найбільш ефективна форма для перекривання заданої площі. Все це значно
розширює сферу застосування куполів у житловому та промисловому
будівництві. Незважаючи на зовнішню ажурність і легкість сітчастих оболонок,
технологія їх проектування та будівництва залишається украй дорогою і
трудомісткою. Це один з факторів, чому конструкції з сітчастих оболонок не
отримали досі широкого застосування. Але сучасні дослідження в області
автоматизованої побудови геометричних моделей дозволяють більш широко
використовувати одноконтурні і двоконтурні геодезичні оболонки.
Метою даної статті є аналіз сучасних способів розрахунку і візуалізації
геодезичних куполів із застосуванням CAD систем.
Огляд літератури.
Перші публікації про практичне застосування геодезичних оболонок
належать професору М.С. Туполеву [1] і американському інженеру Б.Фуллеру.
Научные труды SWorld

60

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 2 (43)

Технические науки

Дослідження відносилися до проблеми побудови розбивки геодезичних куполів
на геометричні елементи, що вимагає трудомістких математичних обчислень,
кількість яких зростають при збільшенні розмірів оболонок.
Бакминстер Фуллер в 40-ві роки минулого століття створив геодезичний
купол, виходячи зі структури давньогрецького ікосаедра, призначеного для
використання в архітектурних спорудах. Фуллер виявив, що якщо сферична
конструкція
створена з трикутників, то вона має підвищену міцність.
Зазначений вид покриттів добре зарекомендував себе у будівельній практиці 50
- 70-х років.
Наступні розробки (І.В. Ломбардо, А.Н. Косолапов, В. Є. Михайленко,
Г.Н. Павлов, А.Н. Супрун та ін.) завершилися створенням системи
автоматизованої побудови геометричних моделей одноконтурних і
двоконтурних геодезичних оболонок на платформі ArchiCAD [2, 3] на рівні
вибору з бібліотеки виду розбивки, отримання візуального образу оболонки і
документації на елементи розбивки купола.
У роботі [4] розглядаються проблеми і алгоритм автоматизації та
розрахунку покриттів із геодезичних куполів. На прикладі купола діаметром
30 м показані етапи розрахунку та результати порівняння розбивання за
критерієм маси для оптимального вибору вихідної геометрії. Реалізовано
алгоритм у вигляді програми підтримки прийняття рішень, що дозволяє обрати
оптимальну частоту розбивання геокуполу при заданому діаметрі та інших
параметрах за критерієм мінімальної маси на передпроектній стадії.
Основна частина.
Довгий час область застосування сітчастих оболонок обмежувалася
промисловим будівництвом. З їх допомогою перекривали виробничі цехи і
виставкові павільйони, де виникала необхідність з мінімальними витратами
металу перекрити прольоти більше 30 – 40 м.
Сьогодні геодезичні купола відомі у всьому світі, як найбільш ефективні
будівельні системи, їх застосування відкрило новий напрям у підходах
формоутворення. Вони задовольняють відразу декільком критеріям сучасної
архітектури − футуристичний дизайн, відсутність суворої геометрії, створення
екологічних по формоутворенню будівель, можливість використання їх у самих
екстремальних Hi-Tech будівлях.
Геодезичний купол не потребує несучих стін для підтримки перекриття, в
наслідок чого варіантів інтер'єрних рішень у підкупольному просторі безліч.
Геодезичний купол − це не просто сукупність трикутників, з'єднаних
особливим чином. Геометрична симетрія породжує поєднання міцності і
компактності та створює ефект безпрецедентної новизни.
Саме сфера, як відомо, здатна охопити заданий об'єм поверхнею
найменшої площі. Тому півсфера − найбільш ефективна форма для
перекривання великих площ. Якщо півсферу переформувати в паралелепіпед,
то виявиться, що втрачено від 20 до 30% простору інтер'єру. Якщо, далі,
отриману коробку перетворити в 3-гранную піраміду, то втрати складуть вже
66%. Оскільки більшість традиційних будинків являють собою комбінацію
прямокутних і трикутних форм, то середні втрати інтер’єрних площ і просторів
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складуть, в порівнянні зі спорудженням з використанням куполів, від 40 до
60%.
Аеродинамічна форма купола, загальна відсутність фасадних площин дає
конструкції можливість рівномірного поверхневого розподілу природних
перевантажень (снігових, вітрових, сейсмічних).
Все це значно розширює сферу застосування куполів не тільки в
житловому будівництві. Складний рельєф, суворі природні умови не впливають
істотно на геодезичні купольні конструкції.
Геодезичний купол − одне з практичних застосувань фуллеровської
геометрії, заснованої на векторному розбитті простору. Основна одиниця
такого поділу − тетраедр, грані якого розташовуються на геодезичних лініях
(найкоротші лінії, що з'єднують дві точки на криволінійній поверхні). Таке
розбиття дозволяє добитися оптимального заповнення простору і найбільш
повного використання структурної міцності матеріалів. Термін "геодезичний"
походить від латинського, що означає землеподіл. Геодезична лінія є
найкоротша відстань між будь-якими двома точками на сфері.
Куполи на основі системи правильних багатогранників викроюються зі
сфери, первинна розбивка якої проводиться по геодезичним лініям, проведеним
через вершини вписаних багатогранників. Усього є десять правильних
багатогранників − п'ять опуклих і п'ять зірчастих (неопуклих). Навколо
кожного правильного багатогранника можна описати сферу. Правильні
багатогранники можуть бути складені тільки з правильних трикутників,
квадратів і п'ятикутників. Тетраедр (4 грані), куб або гексаедр (6 граней),
октаедр (8 граней), додекаедр (12 граней) і ікосаедр (20 граней) − правильні
опуклі (Платонова) багатогранники. Для сферичних куполів великої висоти
раціонально використання симетрії правильних багатогранників − ікосаедра (20
трикутних граней) і додекаедр (12 п'ятикутних граней).
На практиці геодезичний купол найчастіше створюється на основі
ікосаедра, оскільки ікосаедр найкраще з усіх правильних багатогранників
підходить для тріангуляції сфери методом рекурсивного розбиття. У ікосаедр
може бути вписаний тетраедр, притому, чотири вершини тетраедра будуть
суміщені з чотирма вершинами ікосаедра. Процес тріангуляції сфери методом
рекурсивного розбиття графічно можна представити таким чином, як показано
на рис. 1.

Рис. 1
Кількість деталей, які формують поверхню купола, визначається частотою
поділу сфери геодезичними лініями. Частота розбиття (точність апроксимації)
показує з якою точністю геодезична конструкція наближається до форми
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ідеального купола. Теоретично, чим вище частота розбиття, тим міцніше
конструкція. Частота розбиття позначається буквою V.
Частота розбиття обмежується кількістю конструктивних елементів
геодезичного куполу і тому має свої розумні межі. При будівництві куполів
використовується, як правило, частота розбиття від 2V до 6V і висота купола −
1/2, 3/8, 5/8 сфери (рис. 2). Непарна частота купола не може мати рівно
половину сфери.

Рис. 2
Як бачимо, з ростом частоти розбиття збільшується і кількість
конструктивних елементів купола, таким чином розрахунок та складання його
стає більш трудомістким.
Розрахунок геодезичного купола проводиться по заданому радіусу (площі
поверхні основи), з метою отримати: розрахункові розміри ребер і їх кількість,
кількість і тип необхідних конекторів, значення кутів між ребрами, необхідні
висоту та загальну площу будівлі, площу поверхні купола.
Площа основи купола розраховується по заданому радіусу: S = π × R2. При
цьому треба враховувати, що реальна площа вийде дещо меншою, внаслідок
того, що радіус купола розраховується, зазвичай, по зовнішній поверхні
півсфери (по "вершинам") і стінки купола мають також певну товщину. Висота
геодезичного купола визначається по заданому діаметру і може бути для парної
частоти розбивки 1/2, 1/4 діаметра (при великій частоті може бути і 1/6, 1/8),
для непарної - 3/8, 5/8 діаметра (і т. д.).
Розрахунок конструктивних елементів геодезичного куполу можна робити
з використанням готових таблиць, в яких задані:
1. Кількість ребер куполу однакової довжини - ребра A, B, C, D, E, F, G, H,
I. У куполі з частотою 1V одне ребро − A. У куполі з частотою 2V два ребра −
A, B. У куполі з частотою 3V три ребра − A, B, C і так далі;
2. Кількість і тип конекторів, що використовуються − 4-х кінцеві, 5-ти
кінцеві, 6-ти кінцеві;
3. Коефіцієнти перерахунку довжин ребер куполу на радіус куполу.
Для практичної реалізації передусім слід отримати візуалізований вид
розбиття сітки − віртуальне зображення потрібного архітектурного фрагмента
оболонки, створеного з урахуванням її матеріалу, кольору, умов освітлення в
заданому кліматичному районі і в потрібному ракурсі. Отримання такого
віртуального зображення стало можливим в результаті прогресу в області
створення систем автоматизованого проектування, коли в CAD системи були
включені методи створення візуалізованих тривимірних видів об'єктів
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проектування.
Нині в нашій країні в області будівництва і архітектури застосовуються як
універсальні так і спеціалізовані системи автоматизованого проектування −
AutoCAD, ArchiCAD, Revit Arhitecture, Компас та ін. Проте рівень
автоматизації проектування у будівельній галузі все ще залишається відносно
низьким. Це пов’язано з тим, що алгоритмізація великого числа специфічних
операцій проектувальника повинна ґрунтуватися на глибоких наукових
дослідженнях. Ця проблема стосується і проектування куполів та оболонок.
Відомо, що для успішного застосування будь-яких
систем
автоматизованого архітектурно-будівельного проектування необхідно мати
велику базу бібліотечних даних. У системі ArchiCAD такі бази мають назву
бібліотечних елементів, у системі AutoCAD – блоків, у системі Allplan
символів, у системі Revit - сімейств і т. п. В той же час необхідно відмітити, що
наявні в системах проектування бібліотечні елементи переважно складаються з
нескладних фрагментів креслень, призначених для використання при
проектуванні будівель з традиційними конструкціями. Проте, деякі
конструктивні елементи будівель і споруд, наприклад, купола і оболонки,
мають настільки складну систему математичної побудови, що створення
бібліотечних елементів тут є прерогативою фахівців.
Однією з вузько спеціалізованих систем автоматизованого проектування
геодезичних оболонок є система CADRE Geo. Ця автоматизована система
використовується в якості серйозного інструменту проектування для
архітекторів, інженерів і проектувальників геодезичних та інших сферичних
структур, в тому числі геодезичних куполів.
CADRE Geo являється не тільки практичним інструментом дизайну, але є
також освітнім інструментом. Він підтримує всі основні типи геодезичних
макетів для розбивка ікосаедра, октаедра і тетраедра, як для класів I і II зі
спеціальними функціями, так і для дослідження одиночних граней.
CADRE Geo є проектувальної утилітою, яка може генерувати широкий
спектр геодезичних сферичних, еліптичних, каркасних і поверхневих 3D
моделей для імпорту в іншу CAD систему або до прикладних програм аналізу
методом кінцевих елементів.
Програма може розраховувати та візуалізувати ікосаедр, октаедр і
тетраедричні моделі класу I і II практично будь-якої частоти з трьома різними
типами розбивки. CADRE Geo має спеціальну функцію моделювання 'Spheric',
яка може бути використана для проектування великих низькопрофільних
оболонок, які часто використовуються в промисловості (наприклад, в
нафтової). CADRE Geo має функцію моделювання "Quad Dome", яка може бути
використана для проектування широкого спектру купольних форм (еліптичної
або параболічної поверхні) на прямокутну основу. Ця функція
використовується при проектуванні прямокутних кришок резервуарів і
слухових вікон.
Система CADRE Geo передбачає створення елементів для концентраторів,
панелей і розпірок з можливістю виділення елемента на дисплеї і генерування
креслення для кожного окремого елемента. Автоматично створюються: таблиці
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проектних даних для визначення об’єму, площі поверхні конструкції та іншого;
креслення для монтажу конструкції з визначенням ступиці і елементів стійки по
типу і індивідуальним номерам; положення отворів для кріплення ступиць і
інших деталей.
Таким чином, система CADRE Geo надає широкий спектр можливостей як
для професійної діяльності архітекторів та проектувальників, так і для освітніх
цілей студентів інженерних та будівельних напрямів навчання.
Висновки.
На основі проведеного аналізу формотворчих аспектів проектування
геодезичних куполів, автори статті вважають, що їх сучасне застосування у
будівництві та архітектурі є дуже ефективним, актуальним та має широкий
діапазон використання. Розглянуто геометричні особливості конструкцій
геодезичних куполів. Зазначено, що з розвитком САПР з’явилась можливість
отримувати віртуальні зображення необхідного фрагменту оболонки з
врахуванням матеріалу, кольору, умов освітлення та іншого, а також необхідні
креслення та розрахунки елементів конструкцій.
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Анотація. В роботі проаналізовано сучасний стан метрологічного
забезпечення вимірювань коефіцієнта теплопровідності еталонами,
методиками і стандартами в Україні.
Ключові слова: еталон, коефіцієнт теплопровідності.
Abstract. The paper analyzes the current state of metrological support the
thermal conductivity measurements by reference materials, techniques and standards
in Ukraine.
Key words: reference material, heat conductivity.
Вступ. Потреба в тoчних засoбах вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) для
визначення теплопровідності абo теплового опору різних твердих матеріалів
існує практично в усіх галузях сучасної науки і техніки, особливо в будівництві
та енергетиці. Якість та відтворюваність основних ознак і властивостей
матеріалів в області вимірювань теплофізичних характеристик речовин,
матеріалів і виробів має гарантуватись державною (або галузевими) системами
стандартизації і метрологічного забезпечення. При цьому стандартизації
підлягають методи вимірювань, а метрологічному забезпеченню – ЗВТ, що їх
реалізовують та призначені для масових технічних і прецизійних вимірювань.
Огляд літератури. Аналіз інформації про коефіцієнт теплопровідності
різних речовин і матеріалів свідчить, що значення цієї фізичної величини
змінюється в межах восьми порядків, тому доцільно виділити діапазони,
характерні для різних класів речовин і типів матеріалів, як це зроблено в [1] та
графічно представлено на номограмі рис. 1.

Рис.1. Діапазони значень коефіцієнта теплопровідності різних речовин і
матеріалів [1].
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Цифрам на рис. 1 відповідають: 1, 2 – газоподібні з'єднання і пари
неорганічних речовин, у тому числі: 1 – CO, BF3, CS3, HCN, H2S, NF3, NH3, NO,
N2O, SF6 та ін.(0,03< λ < 0,08); 2 – CO2 (0,009< λ <0,25); 3 – вода (0,56< λ <0,86); 4
– неорганічні водні розчини (0,17< λ <1,28;); 5 – неорганічні рідини
(0,12< λ <1,16); 6 – рідкі метали (8,7< λ <105); 7 – порошки (0,02< λ <1,5); 8 –
теплоізоляційні та будівельні матеріали (0,02< λ <0,85); 9 – порошкова
теплоізоляція в вакуумі (10–4< λ <10–2); 10 – вогнетривкі матеріали (0,15< λ <35);
11 – кристали (0,7< λ <70); 12 – алмази (10< λ <8·104); 13 – мінерали
(3,4< λ <360); 14 – горні породи (1,7< λ <5,7); 15 – метали чисті (8< λ <465); 16 –
сплави (16< λ <233); 17 – напівпровідники (1,2< λ <3,2). У зв'язку з цим прилади
можуть бути виконані для дослідження матеріалів з низькими ( λ < 0,01),
малими (0,01 < λ < 1), середніми (1 < λ < 20), високими (20 < λ < 500) і
надвисокими ( λ > 500) значеннями коефіцієнта теплопровідності, в Вт/(м·К).
Основний текст.
Метрологічне забезпечення вимірювальних засобів, як правило,
ґрунтується на еталонах і охоплює широке коло питань, пов'язаних з
еталонними і робочими ЗВТ, включаючи методи, за допомогою яких
здійснюється відтворення одиниці теплопровідності і передача її розміру
робочому ЗВТ, а також методики атестації і повірки.
Традиційно еталонний підхід є основним способом забезпечення єдності і
правильності вимірювань фізичної величини. Він реалізується за допомогою
повірочної схеми, яка встановлює точностну ієрархію ЗВТ від робочих до
еталонних. Комплекс прецизійної апаратури, що створений в метрологічній
організації і є кращим в метрологічному сенсі набуває статусу еталону.
Еталонні установки постійно вдосконалюються, при цьому кожен відсоток
зниження їх похибки досягається великими зусиллями. Спосіб забезпечення
єдності і правильності вимірювань із застосуванням державних еталонів і
повірочних схем призводить до найбільш надійних результатів [2].
Робочі еталони виступають найбільш реальним засобом підтримки єдності
вимірювань властивостей матеріалів і виробів, оскільки вони є матеріальним
носієм відповідних величин, основними метрологічними характеристиками
яких є значення характеристики, що атестується, і його похибка. Робочі еталони
застосовують, згідно діючій Методиці повірки робочих засобів вимірювання
теплопровідності, питомої теплоємності і температуропровідності твердих тіл
МИ 115-77, для повірки (градуювання) робочих ЗВТ методами прямих або
непрямих вимірювань і звіренням за допомогою компаратора. Робочі ЗВТ
допускаються до застосування, якщо за результатами повірки встановлено, що
границі відносної допустимої похибки вимірювань не виходять з діапазону від
3% до 15%. При цьому самі робочі еталони мають бути повірені за методикою
МИ 1605-87. Однією з найважливіших переваг застосування робочих еталонів є
можливість градуювання робочих ЗВТ в умовах, близьких до експлуатаційних,
і повірки безпосередньо на об'єкті експлуатації.
Наразі затверджено вісім робочих еталонів [3] і п'ять мір, які можуть бути
застосовані в якості контрольних зразків теплопровідності. Наявна інформація
щодо сучасного стану метрологічного забезпечення вимірювань коефіцієнта
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теплопровідності еталонами і контрольними зразками проаналізована і
графічно представлена на рис.2 у вигляді номограми.

Рис. 2. Діапазони вимірювань коефіцієнта теплопровідності твердих
матеріалів, забезпечених еталонами, методиками, стандартами.
На номограмі рис.2 лініями 1 – 13 зображені залежності λ = f (T) матеріалів
– робочих еталонів (графіки 1 – 8) і контрольних зразків (графіки 9 – 13)
теплопровідності, а прямокутниками – області дії відповідних методик і
стандартів, що діють наразі і на території України, а саме:
I1 – ГПЕ, ГОСТ 8.140-2009: λ = (0,02 – 0,2) Вт/(м·К),
Т = (250 – 350) К;
I2 – ГПЕ, ГОСТ 8.140-2009:
λ = (0,1 – 5,0) Вт/(м·К),
Т = (90 – 500) К;
I3 – ГПЕ, ГОСТ 8.140-2009:
λ = (5,0 – 20) Вт/(м·К),
Т = (300 – 1100) К;
II – ГСЕ, ГОСТ 8.177-85:
λ = (0,1 – 172,6) Вт/(м·К), Т = (90 – 300) К;
III – ГСЕ, ГОСТ 8.511-84:
λ = (0,1 – 10) Вт/(м·К),
Т = (4,2 – 90) К;
IV – Методика МИ 115-77:
λ = (0,1 – 60) Вт/(м·К),
Т = (90 – 673) К;
V – ГОСТ 23630.2-79:
λ = (0,1 – 5,0) Вт/(м·К),
Т = (173 – 673) К;
VI – ГОСТ 7076-99:
λ = (0,02 – 1,5) Вт/(м·К),
Т = (233 – 473) К;
VII – ГОСТ 12170-85:
λ = (0,13 – 15) Вт/(м·К),
Т = (673 – 1623) К;
Висновки. Великий діапазон вимірювань коефіцієнта теплопровідності
потребує наявності низки діючих метрологічних методик і стандартів, а єдність
і правильність вимірювань має забезпечуватись системою державних та
робочих еталонів, призначених для відтворення і зберігання одиниці
теплопровідності і передачі її розміру робочим ЗВТ. Наразі Україна, нажаль, не
має власного метрологічного забезпечення вимірювань коефіцієнта
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теплопровідності, але проводяться роботи з гармонізації нормативної бази з
міжнародними і європейськими стандартами, що можна вважати першими
кроками у її створенні.
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Анотація. В роботі розглянуто сучасний стан стандартизації в галузі
теплофізичних досліджень теплоізоляційних матеріалів в Україні, описані
найбільш поширені діючі стандарти, згармонізовані з міжнародними (ISO та
EN), проаналізовано їх відповідність реальним умовам досліджень та рівню
приладового забезпечення.
Ключові слова: стандартизація, метод, теплофізичні характеристики,
теплоізолятори.
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Abstract. In this paper up-to-date standardization in heat-insulation materials
thermophysical researches in Ukraine is considered, the most widespread operating
standards, harmonized with international (ISO and EN), are described, their
accordance the real terms of researches and level of the device providing is analyzed.
Key words: standardization, method, thermophysical characteristic, insulation.
Вступ. Вимірювання коефіцієнта теплопровідності і (або) теплового опору
матеріалів і виробів наразі широко розповсюджені насамперед в будівельній
галузі з багатьох причин. По-перше, при створенні нових конструкційних і
особливо теплозахисних будівельних матеріалів необхідно враховувати, що
коефіцієнт теплопровідності є паспортною характеристикою. По-друге, серед
численних завдань, що стоять перед проектувальниками і забудовниками, разом
зі створенням комфортних умов перебування людини в приміщенні необхідно
дотримуватись енергo- і ресурсoзбереження не лише на стадіях будівництва, а й
при подальшій експлуатації будівель та споруд різного призначення.
Значення коефіцієнта теплопровідності конструкційних і теплоізоляційних
будівельних матеріалів необхідно визначати не лише при розробці нових
матеріалів, а й контролювати при випуску готової продукції. Без цих даних
неможливо вирішувати завдання економії енергії, розраховувати теплові
режими складних конструкцій, оптимізувати технологічні процеси і т. ін. Крім
того, теплопровідність як структурно-чутливий параметр є ефективним
інструментом в наукових дослідженнях.
Огляд літератури. Розробками різних методів вимірювання коефіцієнта
теплопровідності теплоізоляційних будівельних матеріалів окремі вченідослідники, як вітчизняні, так і зарубіжні, активно почали займатись в другій
половині минулого століття. Спочатку розробки носили індивідуальний
характер, іноді вони завершувалися одиничним виготовленням засобу
вимірювання певної теплофізичної величини. Пізніше з'явились спеціалізовані
організації і фірми з можливостями серійного виробництва теплофізичних
приладів, при цьому йшло накопичення знань і досвіду в області стандартизації
і метрологічного забезпечення теплофізичного приладобудування.
Наразі як на території колишнього СРСР, так і за кордоном впроваджено
більше двох десятків стандартів, що поширюються на методи, методики і
засоби вимірювання теплофізичних характеристик теплоізоляційних матеріалів
і виробів. В умовах інтеграції України в Європейську спільноту все більшу
актуальність набувають питання гармонізації національних нормативних
документів з міжнародними, що необхідно для подолання перешкод для
співпраці й торгівлі з європейськими та іншими країнами. За останні роки
тільки в Інституті технічної теплофізики НАН України було розроблено ряд
національних стандартів, що регламентують методи вимірювання
теплофізичних характеристик теплоізоляційних матеріалів, згармонізованих з
міжнародними (ISO), європейськими (EN) і російськими (ГОСТ) [1].
Основний текст. Як показує практика теплофізичних досліджень,
основними
методами
вимірювання
коефіцієнта
теплопровідності
теплоізоляційних матеріалів і виробів, на які є відповідні стандарти як в Україні
і Росії, так і за кордоном, являються стаціонарні методи захищеної гарячої
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плити, з перетворювачами теплового потоку, аксіального теплового потоку, а з
нестаціонарних – методи гарячого дроту і лазерного спалаху. З діючих нині
гармонізованих з ISO і EN в Україні найбільш поширеними є наступні [2]:
− стандарти ДСТУ ISO 8301:2007 і ДСТУ ISO 8302:2008, що стосуються
визначення теплового опору теплоізоляційних матеріалів і встановлюють метод
його вимірювання на пласкому зразку за допомогою приладу, відповідно,
оснащеного перетворювачем теплового потоку (ПТП), або виконаного із
захищеною гарячою плитою. У цих стандартах описані принципи дії і
конструкцію відповідних приладів, а також технічні вимоги до зразків, умов
вимірювань і алгоритму обробки даних. Проте слід зазначити, що в
гармонізованих документах відмічені деякі особливості, що не відповідають
початковим ISO. По-перше, в ISO 8302:1991 вказано, що при дотриманні усіх
його вимог похибка вимірювання при кімнатній температурі коефіцієнта
теплопровідності не перевищує ±2%, а в температурному діапазоні ±5%, тоді як
діюча в країнах СНД повірочна схема засобів вимірювання теплопровідності
приписує робочим еталонам теплопровідності похибку ± 3%, що, природно,
призводить до похибки робочих засобів вимірювання не менше ± 6 %. Подруге, в ISO 8301:1991 йдеться про те, що повірку приладу, оснащеного ПТП,
слід здійснювати по робочих еталонах безпосередньо перед і після кожного
виміру, що значно ускладнює процес. Проведені в ІТТФ дослідження показали,
що за наявності оптимальної охоронної зони ПТП, рівності теплофізичних
характеристик його чутливої і охоронної зон і дотриманні ряду інших умов
прилад, оснащений ПТП, здатний забезпечити високу точність вимірювання і
стабільність характеристик, завдяки чому повірку можна проводити не частіше
одного разу на рік. Ці дослідження втілені в розробленій в ІТТФ НАН України
установці ИТ-7С [3], в якій реалізовані вимоги стандартів ДСТУ Б В.27-105
(ГОСТ 7079) і ДСТУ ISO 8301:2007. Установку ИТ-7С метрологічно атестовано
у якості робочого засобу вимірювання коефіцієнта теплопровідності і теплового
опору теплоізоляційних матеріалів з похибкою ±3%;
− стандарт ДСТУ ISO 8497:2005, який присвячений теплоізоляції, що
наноситься на труби для захисту від тепловтрат, і встановлює метод
циліндричної стінки для вимірювання теплового опору в стаціонарному
тепловому режимі. У зв'язку з тим, що структура ізоляційного матеріалу виробу
пласкої форми відрізняється від структури матеріалу виробу циліндричної
форми, а його властивості істотно залежать від напряму теплового потоку
відносно таких характерних структур, як волокна або інші витягнуті елементи,
теплоізоляційні властивості плаского і циліндричного шарів матеріалу
характеризуються неоднаковими значеннями. Крім того, при випробуванні
трубної теплоізоляції необхідно залишати між трубою і ізоляцією проміжок з
метою наближення умов випробувань до реальних умов її експлуатації, що не
реалізовується в приладах плаского типу. У стандарті сформульовані вимоги до
конструкції та характеристик випробувальної установки, регламенту
випробувань і надані розрахункові формули щодо трубної ізоляції;
− стандарти ДСТУ ISO 11357-4:2010 і ДСТУ EN 1159-3:2010, що
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присвячені калориметричним методам вимірювання питомої теплоємності
пластмасових і керамічних теплоізоляційних матеріалів. Сучасна кераміка –
один з найперспективніших матеріалів для хімічної і металургійної
промисловості, електротехніки і радіоелектроніки, космічної техніки. Стандарт
ДСТУ EN 821-2:2010 регламентує нестаціонарний метод лазерного спалаху для
вимірювання температуропровідності кераміки, а ДСТУ EN 1159-3:2010 –
метод визначення питомої теплоємності кераміки, тобто непрямі методи
визначення коефіцієнта теплопровідності. У стандарті ДСТУ-П CEN/TS
1159-4:2010 нормовано метод визначення коефіцієнта теплопровідності
кераміки не лише в діапазоні температури, а й в конкретних точках цього
діапазону з достатньою точністю.
Висновки. Можна констатувати, що стандартизація методів визначення
коефіцієнта теплопровідності будівельних теплоізоляторів охоплює широку
номенклатуру матеріалів та виробів, а впровадження в Україні стандартів,
згармонізованих з міжнародними, надає можливість перспективного
європейського співробітництва. Що ж стосується приладового забезпечення
стандартизованих методик, то нажаль власної приладової бази в Україні майже
немає, а метрологічне забезпечення даного виду вимірювань практично
відсутнє, тому це питання залишається відкритим.
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Аннотация. Проведен обзор сварочных аппаратов для бытового
применения, описанных в технической и научно-популярной литературе. В
статье предлагается практический вариант трансформаторного сварочного
аппарата постоянного тока. Преимущество — электронная регулировка
сварочного тока с помощью управляемого тринисторного выпрямителя. Даны
основные технические характеристики, схема силовой части аппарата,
принципиальная схема блока управления, эпюры напряжения в различных
точках схемы блока управления, чертеж печатной платы блока управления,
приведена рекомендуемая элементная база. При соответствующей мощности
питающей электросети аппарат пригоден для сварки покрытыми
электродами диаметром до 4 мм. Электронная регулировка сварочного тока
позволяет повысить срок службы аппарата, оперативность и удобство
работы сварщика.
Ключевые слова: сетевой трансформатор, сварочный аппарат,
электродуговая сварка, постоянный ток, тринистор, управляемый
выпрямитель, электронная регулировка, блок управления, фазоимпульсный
регулятор, вентилятор охлаждения.
Abstract. A review of welding machines for domestic use described in the
technical and popular scientific literature. The article offers practical variant of the
transformer welding machine DC. The advantage of electronic regulation of the
welding current through controlled rectifier trinistorny. Given the basic technical
characteristics, the scheme of the power part of the apparatus, a schematic diagram
of the control unit, voltage current waveforms at various points in the circuits of the
control unit, the drawing of the PCB of the control unit, the recommended element
base. When the power source is a power machine suitable for welding with coated
electrodes up to 4 mm. Electronic regulation of welding current allows to increase
the device lifetime, efficiency and convenience for the welder.
Keywords: network transformer, welding machine, electric arc welding, DC
current, SCR, controlled rectifier, electronic regulation, the control unit, the pulsephase regulator, cooling fan.
Вступление. Способ электродуговой сварки, открытый около 130 лет
назад, благодаря высокой технологичности, почти повсеместно вытеснил
другие способы сварки, сейчас это самый распространенный в
промышленности и в быту способ неразъёмного соединения металлических
деталей.
Одним из этапов развития сварочной техники было создание аппаратов с
сетевым трансформатором на магнитопроводе с нормальным магнитным
рассеиванием, тиристорным регулированием сварочного тока и электронным
формированием угла наклона «падающей» характеристики. Появились новые
универсальные источники сварочного тока с лучшими массогабаритными
показателями, более удобные в пользовании.
Обзор литературы. Практические варианты любительских сварочных
аппаратов с электронным блоком были рассмотрены в работах Володина В.
Сварочный трансформатор: расчет и изготовление [4], Богданова А.
Электронное управление сварочным током [2], Герасимова Е. Сварочный
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аппарат [1].
Основной текст. Предлагается описание сварочного аппарата постоянного
тока [1]. Особенность представляемого трансформаторного сварочного
аппарата постоянного тока — электронная регулировка сварочного тока с
помощью управляемого тринисторного выпрямителя.
Основные технические характеристики
Напряжение питания, В
230
Потребляемый ток , А
24
Пределы регулирования
сварочного тока, А
40 – 60
Напряжение холостого хода, В
80
Продолжительность нагрузки, %
60
Основой силовой части аппарата служит трансформатор Т1, имеющий две
вторичные обмотки (рис.1). Четыре секции обмотки III и тринисторы VS1 и
VS2 образуют управляемый двухполупериодный выпрямитель, который, по
сравнению с мостовым, обладает более высоким КПД, требует меньшего
сечения провода вторичной обмотки и содержит меньше выпрямительных
элементов (тринисторов).

Рис. 1. Схема силовой части сварочного аппарата
Регулируют и стабилизируют сварочный ток изменением угла задержки
включения тринисторов. На выходе выпрямителя дроссель L2, обеспечивает
устойчивое горение дуги и облегчает её зажигание [2].
На диодном мосте VD1 собран выпрямитель для подпитки дуги.
Необходимость в нём вызвана следующими причинами: во-первых, при
больших углах задержки открывания тринисторов основного выпрямителя дуга
горит очень неустойчиво, во-вторых, для облегчения её зажигания к электродам
необходимо подвести максимально возможное напряжение. Согласно
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В каждом полупериоде, как только напряжение на неинвертирующем входе ОУ
A1.DA1 превысит Uобр, на его выходе появляется импульс высокого
логического уровня. Запаздывание нарастающего перепада этого импульса
относительно начала полупериода зависит от напряжения Uобр, а спадающий
перепад привязан к моменту перехода напряжения сети через ноль. Изменяя
образцовое напряжение, можно регулировать длительность открытого
состояния тринисторов и мощность в нагрузке.
Пропорциональное сварочному току напряжение обратной связи на
резисторе R1 выпрямляет диодный мост A1.VD5—A1.VD8. Выпрямленное
напряжение поступает на переменный резистор R3, который служит
регулятором этого тока. Подстроечным резистором A1.R15 устанавливают
минимальное значение напряжения срабатывания компаратора, когда движок
переменного резистора R3 находится в положении, соответствующем
максимальному сварочному току.
Во время работы сварочного аппарата в режиме холостого хода,
напряжение на переменном резисторе R3 равно нулю. Образцовое напряжение
на инвертирующем входе ОУ A1.DA1 минимально, а на его выходе установлен
высокий логический уровень. Длительность открытого состояния тринисторов
в этом режиме максимальна, и они работают, как обычные диоды.
При зажигании дуги напряжение на инвертирующем входе ОУ A1.DA1
увеличивается. На его выходе появляются импульсы высокого уровня,
длительность которых тем меньше, чем больше сварочный ток. Это ведет к
уменьшению длительности открытого состояния тринисторов и среднего
сварочного тока. Когда сварочный ток установлен максимальным (движок
резистора R3 в крайнем правом по схеме положении), обратная связь на работу
регулятора не влияет. В этом режиме, как и при холостом ходе, тринисторы
работают как диоды, а максимальный сварочный ток зависит только от
параметров трансформатора Т1.
С выхода ОУ A1.DA1 сигнал поступает на узел контроля дуги,
построенный на логическом элементе A1.DD2.3. Назначение этого узла —
блокировка работы регулятора при «залипании» сварочного электрода. Для
аппарата это практически режим короткого замыкания. На вывод 12 элемента
A1.DD2.3 подано напряжение с делителя A1.R18, A1.R19, которое стабилитрон
A1.VD14 ограничивает до безопасного для микросхемы значения (около 9 В).
Пока нагрузка аппарата — сварочная дуга, напряжение на выводе 12 элемента
A1.DD2.3 соответствует высокому логическому уровню, поэтому уровень
напряжения на выходе этого элемента инвертирован относительно
установленного на выходе ОУ A1.DA1. Когда на выходе ОУ высокий уровень,
низкий уровень с выхода элемента A1.DD2.3 разрешает работу генератора
импульсов частотой около 5 кГц на элементах A1.DD1.3 и A1.DD1.4.
При «залипании» электрода напряжение на выходе аппарата резко падает.
На выходе элемента A.1DD2.3 уровень становится высоким, запрещая работу
генератора. Подача открывающих импульсов на тринисторы прекращается. В
таком состоянии аппарат будет находиться до тех пор, пока не будет устранено
короткое замыкание. Напряжение срабатывания узла контроля дуги
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Трансформатор Т2 использован готовый с напряжением на обмотке II
10…12 В при токе нагрузки не менее 15 мА. Трансформатор тока Т3 намотан
на половине магнитопровода ШЛ16х20, стянутой хомутом из жести толщиной
0,2 мм. Чтобы не делать лишних соединений, в качестве его первичных
обмоток (по одному витку каждая) использованы выводы обмотки III
трансформатора Т1. Вторичная обмотка трансформатора Т3 имеет 300 витков
провода ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм.
Трансформаторы Т1 и Т2 блока А1 намотаны на магнитопроводах Б26 из
феррита 2000НМ без немагнитного зазора. Обмотка I содержит 150 витков, а
обмотка II — 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,18 мм.
Обмотка дросселя L1 намотана на магнитопроводе от трансформатора ТС180 с немагнитным зазором 1 мм проводом ПЭВ-2 диаметром 1,8 мм до
заполнения окна. Дроссель L2 намотан на магнитопроводе ШЛ32х40 с
немагнитным зазором 1 мм. Его обмотка содержит 60 витков той же шины, что
и обмотка III трансформатора Т1. В качестве материала немагнитных
прокладок и магнитопроводы дросселей использован текстолит толщиной
0,5 мм.
Резистор R1 — импортный проволочный. Можно применить
отечественные С5-35 (ПЭВ) или С5-37 мощностью 10 Вт либо соединить
параллельно пять резисторов МДТ-2 номиналом 110 Ом.
Резистор R2 изготовлен их нихромового провода диаметром 1 мм и длиной
1,7 м, намотанного на керамические трубки от диодных столбцов КЦ109А, как
показано на рис. 6. Был испытан вариант параллельного соединения шести
резисторов ПЭВ-30 по 18 Ом. При «залипании» электродов они сильно
перегреваются, но, поскольку это режим кратковременный, такой перегрев
можно считать допустимым. В любом случае рекомендуется поместить
резистор R2 для лучшего охлаждения в поток воздуха от вентилятора.
Бесполезное рассеивание мощности на резисторе R2 можно удалить из
аппарата, ограничив ток вспомогательного выпрямителя согласно
рекомендациям [2], с помощью батареи соединённых параллельно
конденсаторов. Её включают последовательно с обмоткой II трансформатора
Т1 и диодным мостом VD1. Для такой батареи подходят конденсаторы МБГП
суммарной ёмкостью 240 мкФ. Переменный резистор R3 — СП-1 группы А.
Тринисторы должны быть установлены на стандартные охладители
(теплоотводы). Диодный мост МВ5010 снабжают отдельным теплоотводом с
эффективной охлаждающей поверхностью около 300 см2. Транзисторы КТ829А
в теплоотводах не нуждаются.
Корпус аппарата может быть любым. В варианте [1] все детали аппарата
размещены на раме из уголков, согнутых из угловой стали толщиной 2 мм.
Кожух аппарата изготовлен из стального листа толщиной 0,8 мм. Передняя и
задняя стенки кожуха выполнены из сварной проволочной сетки с ячейками
размерами 10х10 мм. Металлический корпус необходимо заземлить.
Заключение и выводы. Преимущество рассмотренного сварочного
аппарата —
электронная регулировка сварочного тока с помощью
управляемого тринисторного выпрямителя. При соответствующей мощности
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питающей электросети аппарат пригоден для сварки покрытыми электродами
диаметром до 4 мм. Электронная регулировка сварочного тока позволяет
повысить срок службы аппарата, оперативность и удобство работы сварщика.
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Аннотация. Работоспособность одночастотных сетей цифрового
телерадиовещания SFN при наличии синхронизации передатчиков зависит от
запаса устойчивости, определяемым допустимым отклонением коэффициента
битовых ошибок BER от порогового значения. Анализ алгоритмов настройки
сети SFN, приведенный в статье, показал, что вероятность потери
синхронизации передатчиков, приводящей к техническим остановкам сетей
SFN, значительно возрастает при отсутствии калибровки временных
задержек информационного сигнала в сетях передачи данных и модуляторах
передатчиков.
Несоответствие защитного интервала топологии расположения
передатчиков является в настоящее время определяющим фактором
отсутствия работоспособности одночастотных сетей в Регионах РФ,
поскольку этот параметр установлен единым для всех регионов в
Федеральном Центре мультиплексирования. Работоспособность сети SFN при
несоответствии
защитного
интервала
топологии
расположения
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передатчиков может быть обеспечена коррекцией задержек по времени
излучения передатчиков. Благодаря коррекции времени излучения в удаленных
передатчиках зоны обслуживания все эхо-сигналы должны находиться в
пределах установленного защитного интервала.
Программа «План PROGIRA®» предназначена для обеспечения
работоспособности сети SFN путем подбора задержек по времени излучения
передатчиков в том случае, когда защитный интервал не соответствует
топологии размещения передатчиков в зоне обслуживания.
Недостатком программы «План PROGIRA®», основанной на
дополнительной коррекции задержек излучения в передатчиках, является
увеличение числа областей с интерференционными искажениями, борьба с
которыми ведется методом смещения проблемных областей от мест
проживания населения с помощью дополнительного подбора задержек в
передатчиках, который применяется в сетях первого поколения стандарта
DVB-T. Важно подчеркнуть, что программа «План PROGIRA®» не позволяет
количественно оценить работоспособность сети SFN по коэффициенту BER,
поскольку оценка границ областей вещания осуществляется по
напряженности электрического поля.
Следует отметить также, что корректный выбор защитного интервала
значительно уменьшает количество проблемных областей. Кроме того,
решение проблем борьбы с интерференционными искажениями во втором
поколении стандарта DVB-T2 является более технологичным по сравнению с
методами, применяемыми в программе «План PROGIRA®».
Ключевые слова: региональные сети SFN, телерадиовещание, время
задержки
излучения,
исправность,
интерференция,
напряженность
электрического поля, T2-MI поток, защитный интервал, BER, запас
устойчивости.
Abstract. Serviceability regional network SFN of digital broadcasting in the
presence of synchronization of transmitters depends on the stability margin, which is
determined by the tolerance of bit error rate BER from of the threshold value.
Analysis algorithms SFN network configuration, shown in the article showed that the
probability of loss of synchronization of transmitters increases significantly in the
absence of calibration signal time delays in data transmission networks of and
modulators transmitters, leading to technical stoppages networks SFN.
Inconsistency interval guard topology of the network SFN is currently the
determining factor in the lack of efficiency of single-frequency networks in the
regions of Russia, as this parameter is set the same for all regions in the Federal
multiplexing Center. Operability SFN network can be provided correction by delay
time radiation in transmitters. Owing correction time radiation in broadcasting area
all echo signals should be set within a guard interval.
The "plan PROGIRA®» intended for SFN network correction by delay time
radiation in transmitters in the case where the guard interval does not correspond
to the topology of the service area. The downside of the program "Plan PROGIRA®»
is to increase the number of areas with the interference signals. It is important to
emphasize that the program "Plan PROGIRA®» does not allow to quantify the
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Serviceability of the SFN via the coefficient BER, since the evaluation of the
boundaries of broadcasting is carried out via tension electric field. In addition, the
solution to the problems of combating interference distortion in the secondgeneration DVB-T2 standard is a more technologically advanced compared to the
methods used in the program "Plan PROGIRA®».
The article notes, that the correct selection of the guard interval reduces the
number of problem areas. In addition, the solution to the problems of combating
interference distortion in the second-generation DVB-T2 standard is a more
technologically advanced compared to the methods used in the program "Plan
PROGIRA®».
Keywords: regional SFN networks, broadcasting, delay time radiation,
Serviceability, interference, tension electric field, T2-MI stream, guard interval, BER,
stability margin
Введение
Работоспособность
одночастотных
сетей
цифрового
телерадиовещания SFN (Single Frequency Network) при наличии синхронизации
передатчиков зависит от запаса устойчивости, определяемым допустимым
отклонением коэффициента битовых ошибок BER (Bit Error Rate) от
порогового значения.
Брак в работе сети SFN и ее технические остановки возникают при
значениях коэффициента BER близких к пороговым значениям. В этой связи
количественной оценкой работоспособности сети SFN является запас
устойчивости по коэффициенту BER, который зависит от выбранных
параметров вещания в зоне обслуживания.
В статье [1] отмечалось, что недостатком применяемых в РФ технических
решений по реализации задачи доставки региональной версии Первого
мультиплекса является необходимость вещания потоков T2-MI в различных
регионах с едиными параметрами, устанавливаемыми в Федеральном Центре
Формирования Мультиплексов (ФЦФМ).
Единые параметры, устанавливаемые в ФЦФМ, приводят к ряду проблем,
связанных с различными условиями вещания по территориальному
расположению передатчиков, по виду и интенсивности воздействия помех, а
также благодаря различным климатическим и географическим условиям
вещания на территории РФ. Стандарт вещания DVB-T2 [2] позволяет
обеспечить широкий выбор параметров создаваемых сетей SFN для их
адаптации к условиям работы. Необходим выбор защитного интервала под
конкретную топологию размещения передатчиков. Для обеспечения
синхронной работы передатчиков одночастотной сети устанавливается метка
времени исходя из результирующих временных задержек информационного
сигнала. От вида и интенсивности помех, географических условий вещания
зависит выбор шаблона распределенных в кадре несущих, вид модуляции
скорость кодирования.
Целью настоящей работы является анализ методов обеспечения
работоспособности региональных SFN сетей телерадиовещания.
1 Алгоритмы настройки сети SFN
Работоспособность сети SFN, прежде всего, зависит от наличия или
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отсутствия синхронизации передатчиков. В статье [3] предлагается алгоритм
настройки сети SFN, который включает измерение и калибровку задержек
информационного сигнала от Центра мультиплексирования до антенн
передатчиков.
В случае, когда выполнена указанная калибровка, синхронизм
осуществляется на первой или на второй секунде. На первой секунде
синхронизм осуществляется, если метка времени соответствует задержкам
информационного
сигнала.
Когда
задержки
превышают
значение
установленной метки времени, синхронизм осуществляется на второй секунде в
момент прихода очередной метки времени.
В противном случае, когда калибровка задержек информационного
сигнала не выполнена, при определенных условиях может быть синхронизм.
Условия работы заключаются в том, что задержки информационного сигнала
должны быть меньше одной секунды, а метка времени больше максимального
значения результирующих задержек в канале передачи данных и в модуляторе.
Однако в этом случае возможна потеря синхронизации, например, если время
задержки информационного сигнала по одному из каналов передачи данных
превышает одну секунду или задержка сигнала в одном из передатчиков
превышает значение метки времени. Кроме того, потеря синхронизации
возможна при изменении параметров метки времени в потоке T2-MI,
формируемым в настоящее время в Федеральном Центре мультиплексирования.
2 Выбор защитного интервала
В алгоритме настройки сети SFN, предложенном в [3], указывается, что
калибровка задержек информационного сигнала является необходимым, но
недостаточным условием работоспособности одночастотной сети SFN. Важно
также обеспечить соответствие защитного интервала топологии сети. В статье
[4] рассмотрена методика экспериментальной оценки качества работы
цифрового телерадиовещания по эхо-диаграмме при условии предварительной
калибровки передатчиков по задержкам информационного сигнала. Оценка
качества работы цифрового телерадиовещания включает проверку соответствия
установленного защитного интервала задержкам эхо-сигналов в зоне
обслуживания.
С помощью эхо-диаграммы (рис.1) можно дать оценку качества работы
одночастотной сети при воздействии эхо сигналов от передатчиков 2-5 в зоне
обслуживания первого передатчика, а также отраженных от соседних зданий
эхо-сигналов 6-8.
За нулевой уровень принят уровень сигнала первого передатчика. Нижняя
граница защитного интервала соответствует нулевой задержке. Установленная
верхняя граница защитного интервала в данном случае равна 84 мкс.
Задержки эхо-сигналов от второго, третьего и четвертого передатчиков
равны, соответственно, 10, 40 и 66 мкс, т.е. находятся в пределах
установленного защитного интервала.
Задержка эхо-сигнала от пятого
передатчика составляет 94 мкс, что превышает верхнюю границу защитного
интервала. Задержки отраженных от соседних зданий эхо-сигналов 6-8 не
превышают 5 мкс.
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Из анализа задержек эхо-сигналов в зоне обслуживания первого
передатчика следует увеличить защитный интервал. Защитный интервал G
выбирается из условия G > L*3,3, где L – максимальное расстояние между
передатчиками в зоне вещания, измеряемое в км, 3,3 мкс/км – скорость
распространения сигнала.

Рис. 1. Эхо-диаграмма сигналов в зоне обслуживания первого передатчика
в режиме предварительной проверки качества работы SFN
Расширение защитного интервала до 99 мкс (рис.2) позволило обеспечить
ее работоспособность, поскольку эхо-сигналы от передатчиков SFN сети (2-5)
не выходят за его границу.
Однако, следует отметить, что коррекция параметров сети возможна
только в случае формирования потока T2-MI в Региональном Центре
мультиплексирования. Если поток T2-MI формируется в Федеральном Центре
мультиплексирования, то коррекция параметров одночастотной сети путем
изменения защитного интервала в Регионах в настоящее время невозможна. В
этой связи возникают проблемы работоспособности сети SFN в Регионах.
В частности, с такими проблемами столкнулись специалисты филиалов
РТРС в Самарской и Оренбургской областях.

Рис. 2. Эхо-диаграмма сигналов в зоне обслуживания первого передатчика
в режиме проверки качества работы SFN после коррекции ее параметров
3 Коррекция задержек времени излучения передатчиков
Работоспособность сети SFN может быть обеспечена коррекцией времени
излучения передатчиков путем изменения статических задержек излучения
передатчиков, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (рис.3).
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Рис. 3. Диаграммы временных задержек в сети SFN
Благодаря коррекции времени излучения в удаленных передатчиках зоны
обслуживания все эхо-сигналы должны находиться в пределах защитного
интервала. В частности, если в пятом передатчике (рис.1) ввести статическую
задержку равную -50 мкс, то эхо-сигнал от этого передатчика окажется внутри
защитного интервала и будет равен 44 мкс. Очевидно, что при коррекции
времени излучения возможно появление новых областей интерференции в зоне
вещания.
Удобным инструментом предварительного планирования сетей SFN, в
которых защитный интервал не соответствует топологии размещения
передатчиков в зоне вещания, является программный пакет «План PROGIRA®»
компании PROGIRA Radio Communication AB, находящейся в Швеции.
4 Планирование сетей SFN с применением программы «План
PROGIRA®»
Основой оптимизации программы «План PROGIRA®» [5] является
алгоритм обеспечения работоспособности сети SFN при несоответствии
величины защитного интервала фактической топологии расположения
передатчиков. В результате возникают проблемы приема телерадиовещания в
пределах зоны обслуживания. Это объясняется временными задержками эхосигналов от удаленных передатчиков, превышающими величину защитного
интервала.
Такая постановка оптимизационной задачи справедлива для сетей
стандарта DVB-T или заданием защитного интервала в потоке T2-MI в
Федеральном Центре мультиплексирования единого для всех Регионов
независимо от топологии размещения передатчиков в зонах вещания. В сетях
SFN первого поколения стандарта DVB-T максимальный защитный интервал
составлял 224 мкс, что соответствует максимальному расстоянию между
передатчиками в зоне вещания 67,9 км. Здесь следует подчеркнуть, что
максимальная длительность защитного интервала в стандарте DVB-T2
превышает 500 мкс. Следовательно, параметры защитного интервала во втором
поколении позволяют проектировать крупные региональные одночастотной
сети, размер которых превышает 150 км.
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Недостатком оптимизации с применением программы «План PROGIRA®»,
основанной на дополнительной коррекции задержек излучения в передатчиках,
является увеличение числа интерференционных областей. Кроме того, зоны
обслуживания и области интерференции оцениваются по напряженности
электрического
поля,
что
не
позволяет
количественно
оценить
работоспособность сети SFN по коэффициенту BER.
5 Методы борьбы с интерференционными искажениями
В первом поколении SFN стандарта DVB-T борьба с интерференционными
искажениями решалась путем смещения проблемных областей от мест
проживания населения с помощью дополнительного подбора задержек в
передатчиках, изменением мощности передатчиков и направленных свойств
передающих антенн. Эти методы используются в программе «План
PROGIRA®».
Решение проблем борьбы с интерференционными искажениями во втором
поколении стандарта DVB-T2 является более технологичным [2, 6], не
требующим значительных компьютерных ресурсов.
В [4] рассмотрена методика выявления проблемных областей вещания, в
которых интерференционные искажения приводят к потере работоспособности
сети SFN.
На эхо-диаграмме, представленной на первом и втором рисунках,
выделена
область
интерференции,
граница
которой
определяется
экспериментально по допустимым искажениям информационного сигнала.
Интегральная оценка интерференционных искажений в области пересечения
зон обслуживания первого и второго передатчиков осуществляется с помощью
коэффициента битовых ошибок BER. Из анализа рис.1 следует, что в зоне
интерференции находится второй передатчик.
В [4] предлагаются методы уменьшения влияния интерференции на работу
одночастотных сетей в соответствии с рекомендациями [2] стандарта DVB-T2.
Коррекция параметров одночастотной сети позволяет обеспечить ее
работоспособность, понизить уровень интерференционных искажений (рис.2) в
области пересечения зон обслуживания передатчиков.
Заключение
1. Работоспособность одночастотных сетей цифрового телерадиовещания
SFN при наличии синхронизации передатчиков зависит от запаса устойчивости,
определяемым допустимым отклонением коэффициента битовых ошибок BER
от порогового значения [6].
2. Анализ алгоритмов настройки сети SFN, приведенный в разделе 1
статьи, показал, что вероятность потери синхронизации передатчиков,
приводящей к техническим остановкам сетей SFN, значительно возрастает при
отсутствии калибровки временных задержек информационного сигнала в сетях
передачи данных и модуляторах передатчиков.
3. Несоответствие защитного интервала топологии расположения
передатчиков является в настоящее время определяющим фактором отсутствия
работоспособности одночастотных сетей в Регионах РФ, поскольку этот
параметр установлен единым для всех регионов в Федеральном Центре
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мультиплексирования (см. раздел 2).
4. Работоспособность сети SFN при несоответствии защитного интервала
топологии расположения передатчиков может быть обеспечена коррекцией
задержек по времени излучения передатчиков (см. раздел 3). Благодаря
коррекции времени излучения в удаленных передатчиках зоны обслуживания
все эхо-сигналы должны находиться в пределах установленного защитного
интервала.
5. Программа «План PROGIRA®» предназначена для обеспечения
работоспособности сети SFN путем подбора задержек по времени излучения
передатчиков в том случае, когда защитный интервал не соответствует
топологии размещения передатчиков в зоне обслуживания (раздел 4).
6. Параметры защитного интервала сетей SFN стандарта DVB-T2
позволяют проектировать крупные региональные одночастотной сети, размер
которых превышает 150 км, что позволяет установить защитный интервал,
соответствующий топологии сети SFN, во всех Регионах РФ. В этом случае
работоспособность сетей SFN обеспечивается методом (см. раздел 2, рис. 2), не
требующим значительных компьютерных ресурсов.
7. Недостатком программы «План PROGIRA®», основанной на
дополнительной коррекции задержек излучения в передатчиках, является
увеличение числа областей с интерференционными искажениями (см. раздел 5),
борьба с которыми ведется методом смещения проблемных областей от мест
проживания населения, применяемым в сетях первого поколения стандарта
DVB-T, с помощью дополнительного подбора задержек в передатчиках. Важно
подчеркнуть, что программа «План PROGIRA®» не позволяет количественно
оценить работоспособность сети SFN по коэффициенту BER, поскольку оценка
границ областей вещания осуществляется по напряженности электрического
поля.
8. Корректный выбор защитного интервала (раздел 2, рис.2) значительно
уменьшает количество проблемных областей, кроме того, решение проблем
борьбы с интерференционными искажениями во втором поколении стандарта
DVB-T2 является более технологичным [2, 6] по сравнению с методами,
применяемыми в программе «План PROGIRA®» компании PROGIRA Radio
Communication AB, находящейся в Швеции.
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Анотація. Стаття присвячена розв’язанню актуальної задачі оптимізації
режимів неоднорідних електричних мереж та зменшенню сумарних втрат
активної потужності на передавання електричної енергії. Розглянуто
застосування математичного апарату теорії генетичних алгоритмів до
вибору оптимальних значень коефіцієнтів трансформації силових
трансформаторів.
Ключові слова: електрична мережа, неоднорідність, оптимізація, РПН,
генетичний алгоритм
Abstract. This paper is devoted to solving the actual problem of optimization of
inhomogeneous electrical networks modes and reduce the total active power losses
for transmission of electricity. The application of mathematical apparatus of the
theory of genetic algorithms for selecting optimal coefficients of transformation of
power transformers are considered.
Key words: electrical network, heterogeneity, optimization, on-load tapchanging transformer, genetic algorithm
Вступ Сучасні електроенергетичні системи поєднують у своєму складі
електричні мережі різних класів номінальної напруги, які складаються з
повітряних або кабельних ліній електропередавання, виконаних проводами
різного типу з різним взаємним розташуванням фазних проводів у просторі
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тощо. Перелічені чинники визначають неоднорідність електричних мереж
електроенергетичних систем, що обумовлює циркуляцію паразитних потоків
потужності в замкнених контурах та додаткові втрати потужності в мережі.
Огляд літератури Поняття неоднорідності електричних мереж детально
описано в [1–3], і полягає в наступному. Параметри розрахункової схеми різних
класів номінальної напруги повітряного або кабельного виконання
характеризуються різним співвідношенням між індуктивним та активним
опорами ділянок схеми, тобто різними значеннями тангенсів імпеданс них
кутів. Це визначає неоптимальний перерозподіл потоків потужності між
паралельними ділянками таким чином, що ділянки вищих класів номінальної
напруги (з більшим значенням тангенсу імпедансного кута) розвантажуються, а
ділянки нижчих класів номінальної напруги (з меншим значенням тангенсу
імпедансного кута) перевантажуються порівняно з потокорозподілом в
однорідній електричній мережі. Це можна інтерпретувати як накладання на
потокорозподіл потужностей в однорідній електричній мережі додатковий
потокорозподіл, який циркулює по замкненим контурам неоднорідної мережі
без заходу до споживачів. Очевидно, такий додатковий потокорозподіл,
обумовлений неоднорідністю електричних мереж, викликає додаткові втрати
електричної енергії, знижуючи техніко-економічні показники режиму
електроенергетичної системи.
Таким чином, можна сформулювати оптимізаційну задачу, направлену на
компенсацію неоднорідності електричної мережі та зменшення втрат активної
потужності на передавання електричної енергії. Оптимізація вимагає штучного
створення в мережі потокорозподілу потужностей, максимально наближеного
до потокорозподілу в однорідній мережі. Досягнути даного ефекту можна
завдяки включенню пристроїв повздовжньої компенсації, приєднанню
додаткових джерел реактивної потужності, застосуванню лінійних регуляторів
та фазоповоротних трансформаторів, реконструкції повітряних ліній
електропередавання, впровадження технології гнучких ліній електропередач,
трансформаторними засобами тощо [2, 3].
Розрахунковий експеримент Особливу увагу приділимо саме
трансформаторним засобам. Значна кількість вже наявних РПН (зазвичай
трансформатори напругою 110 кВ та вище) в основному застосовуються задля
зустрічного регулювання режиму напруги локальних споживачів. При цьому
коригувальний ресурс пристроїв не використовується повною мірою, що
означає значний їх потенціал для вирішення розглядуваної оптимізаційної
задачі [2, 3]. Слід зазначити, що повинен зберігатися раціональний баланс між
застосуванням оптимізаційних засобів (їх ресурсу також) та регулювальним
ефектом. Тобто економія від впровадження засобу компенсації повинна
перевищувати затрати на його впровадження. Тут виникає задача визначення
ефективності засобу зменшення неоднорідності електричної мережі як функції
параметрів налаштувань такого засобу. Зазвичай, в енергетиці рішення
приймаються на основі техніко-економічного обґрунтування виходячи з
визначених економічних показників. Така практика прийняття рішень оцінює
конкретний варіант шляхом порівняння із запропонованими і не може оцінити
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його зі всіма альтернативними можливими. А у випадку дискретної цільової
функції вимагається застосування спеціальних прийомів. Запропоновані
варіанти будуть найкращими лише після повного перебору варіантів методами
неінформативного (сліпого) пошуку, але при цьому виникає загроза
комбінаторного вибуху. Евристичні методи штучно обмежують область
пошуку. Їх недолік полягає в тому, що найкраще рішення може знаходитись
поза обмеженою областю, визначає яку «людський фактор» [4, 5].
Для вирішення задач оптимізації пропонується застосувати апарат
генетичних алгоритмів запропонований Дж. Голандом в 1975 році [6],
грунтований на принципах природного відбору Ч. Дарвіна. Метод є симбіозом
методів неінформативного пошуку та евристичних методів. Розглянемо його
детальніше застосувавши для вирішення поставленої оптимізаційної задачі на
дослідній 14- вузловій схемі інституту інженерів з електротехніки та
електроніки в програмному комплексі «PowerFactory». «IEEE-14 bus test
system» представляє собою невеличку модель мереж високої та середньої
напруг. Перетворена в однорідну мережу схема визначила межу оптимізації –
втрати активної потужності становлять 13,123 МВт. Змоделювавши на трьох
наявних трансформаторах РПН з регулювальною формулою ±9х1,78%,
перейдемо до кодування номерів положень анцапф РПН в код Грея, задля
наступного застосування апарату генетичних алгоритмів . В цьому випадку вся
кількість кодів буде рівною 64 (всього по 19 положень на кожного, плюс 7
вільних позицій), а кожен код складатиметься з n = 6 біт.
Оптимізація системи виконувалась за наступним алгоритмом:
1. Генеруємо початкову популяцію з 10 особин (Рис. 1).
2. Вираховуємо для кожної особини її пристосованість в програмному
комплексі PowerFactory. (Пристосованість особин популяції – це
значення цільової функції, а саме мінімум втрат активної потужності в
системі.)
3. Вибираємо пару особин-батьків за допомоги рулеточного відбору (Рис.
2-3).
4. Проводимо кросинговер двох батьків утворюючи двох нащадків.
5. Проводимо мутацію нащадків з ймовірністю pm=0,1.
6. Повторюємо кроки 3-5, поки не буде згенеровано нове покоління
популяції, що містить 9 особин. (Особина з найкращою пристосованістю
перейшла до наступної популяції без змін (Рис. 1, №7). Це так-званий
«Елітарний добір»)
7. Виконуємо кроки 2-6, поки не буде досягнуто критерію закінчення
процесу. (Критерієм закінчення процесу слугувала збіжність
(convergence) популяції.)
Після виконання 22-ох ітерацій методу, алгоритм якого описаний вище,
було знайдено оптимальні налаштування засобів компенсації – у вигляді
номерів відпайок РПН силових трансформаторів. Положення «0» для першого,
положення «0» для другого, положення «-4» для третього забезпечили рівень
втрат активної потужності на рівні 13,308 МВт (Рис. 4). Порівнюючи результат
оптимізації із одним з найгірших, що спостерігався в процесі виконання
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розрахунку, маємо зменшення втрат активної потужності в межах -10% до
втрат в мережі та -0,5% до обсягу генерації активної потужності.

Рисунок 1 – Вихідна популяція із визначеною пристосованістю особин

Рисунок 2 – Визначення ширини
секторів рулетки

Рисунок 3 – Розбите на сектори
колесо рулетки

Рисунок 4 – Параметри усталеного режиму мережі після оптимізації
Висновки
Електричні мережі характеризуються високим ступенем неоднорідності,
що визначає застосування спеціальних заходів, спрямованих на зменшення
втрат потужності та підвищення пропускної здатності електричної мережі.
Проведені експериментальні розрахунки показали високу ефективність
застосування математичного апарату генетичних алгоритмів до вибору
оптимальних законів регулювання коефіцієнтів трансформації, направлених на
компенсацію неоднорідності електричних мереж.
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OPTIMIZATION OF OPERATING MODE OF LONG-SCALE EHV
TRANSMISSION LINES
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Kyiv, Peremohy av. 37, 03056

Аннотация. В данной работе исследована новая математическая модель
оптимального регулирования напряжения в узловой точке электропередач
сверхвысокого напряжения при заданных значениях реактивных мощностей
отходящих от узла линий. Проведено исследование математической модели
обратной задачи - оптимального регулирования реактивных мощностей во
всех отходящих от узла линиях сверхвысокого напряжения при заданном
фиксированном напряжении на шинах узловой подстанции. Так же
рассмотрена задача совместной оптимизации напряжения узловой
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подстанции совместно с оптимальным распределением располагаемой
реактивной мощности между смежными линиями сверхвысокого напряжения.
Ключевые слова: дальняя электропередача, оптимизация напряжения,
реактивная мощность, сверхвысокое напряжение.
Abstract. In the paper a new mathematical model of optimum control voltage at
node power EHV for given values of jet exhaust from the assembly line capacity are
studied. A study of mathematical model of the inverse problem - optimum control of
reactive power in all the waste from the assembly lines of very high voltage at a
predetermined fixed voltage to the tire hub substation. Just consider the problem of
joint optimization of the nodal voltage substation together with the optimal allocation
of the available reactive power between adjacent lines EHV
Key words: long-scale transmission line, voltage optimization, reactive power,
extra high voltage.
Введение. Энергетической стратегией развития энергообразующих связей
ОЭС Украины до 2030 предусматриваются значительное их усиление. Этот
фактор приведет к формированию сложнозамкнутой электрической сети
высшего класса номинального напряжения, содержащей значительное
количество узловых точек [1-3].
В этих условиях задача рационального регулирования уровней напряжения
в узловых точках таких электропередач приобретают важное значение,
поскольку найденные оптимизационные решения позволят существенно
улучшить технико-экономические показатели режимов работы и устойчивость
электрических связей сверхвысоких напряжений.
Обзор литературы. Одной из важных задач является оптимизация
режимов работы электропередач, объединяемых в общей узловой точке. Целью
оптимизации режима является определение уровня напряжения на шинах
узловой подстанции, величин потоков реактивной мощности в начале каждой
из отходящих от узла линий, обеспечивающих минимум суммарных потерь
активной мощности во всех отходящих линиях [4-7].
Основной
текст.
Рассмотрим
решение
задачи
оптимального
регулирования уровней напряжения в узловых точках при заданных
реактивных мощностях во всех отходящих линиях.
Такая задача возникает в той ситуации, когда во всех отходящих от узла
линиях реактивная мощность, сопровождающая транзит активной мощности,
определяется заданным неизменным желаемым коэффициентом мощности во
всех возможных режимах работы электропередачи. В такой ситуации
оптимизировать следует только уровень напряжения на шинах узловой
подстанции [1].
Искомый уровень напряжения может быть определен из решения
уравнений вида
∂∆PΣ
= 0,
∂U
∂∆PΣ
где
представляет собой частную производную от суммарных потерь
∂U
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