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Сьогодні і ймовірно в майбутньому безліч людей залучається до онлайн гемблінгу – гри в 

якій виграш повністю або в значній мірі залежить не від досвіду гравця, а від випадку, 

випадковості. Онлайн гемблінг в мережі працює через сайти операторів чи з кліент-серверних 

додатків і має основні три напрямки – це рулетка, букмекери та покер. Україна прийняла Закон 

№2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" 

та приєдналася до списку регульованих ринків нарівні з Великобританією, Швецією, 

Німеччиною і багатьма іншими європейськими країнами [1].  

Для залучення нових гравців, отримання прибутку в майбутньому гемблінг індустрія 

проводить акційні програми. Акційні програми взагалі та видача різноманітних бонусів в іх 

рамках зокрема – це можливості клієнта грати на більш вигідних умовах: підвищити свої шанси 

на виграш. Залучення клієнта до активного гемблінгу – це мета подібних програм, для 

отримання прибутку в майбутньому. Акції стимулюють ігровий процес, дозволяють сервісу 

отримувати більше депозитів. Навіть проста наявність коштів на рахунках гравців вже 

приносить гемблінг сервісу прибуток через капіталізацію та інше.  

Але акційні програми вимагають ретельного планування, тому що вони привертають увагу 

тих, хто бажає на них наживатися. Бонусхантери – це люди що зловживають бонусними, 

акційними програмами з метою отримання прибутку. Роблячи це вони порушують правила 

гемблінг сервісів, які вимагають від гравців використання сервісів виключно в цілях гри, а не в 

отриманні прибутку. Відрізнити бонусхантера від звичайного гравця непросто, це може бути 

той хто грає виключно з бонусами і акціями, або той хто використовує лише початкові, 

запрошувальні бонуси для новачків з метою отримати з них вигоду відразу на безлічі сервісів. 

Не рідкісні випадки коли акції гемблінг сервісів мають вразливості, що дозволяють 

бонусхантерам експлуатувати стратегії, які дають значну перевагу щодо інших гравців. Добре 

складена акція не буде давати значної переваги бонусхантеру, або буде мати можливість 

припинення своєї дії, в разі виявлення гемблінг сервісом вразливостей. 

Якщо бонусхантінг може приносити прибуток порівняльно кращий ніж інші види заробітку 

в його регіоні, то ймовірність появи бонусхантера зі збільшенням цієї різниці буде 

підвищуватися. У СНД та Східній Європі люди володіють порівняно нижчими доходами, що 

обумовлює більшу щільність бонусхантерів серед них та загальної маси клієнтів, і це впливає 

на стратегії протидії бонусхантінгу. Онлайн гемблінг володіє достатньою кількістю засобів з 

протидії бонусхантерам, самі базові з них – це варіювання розміром вейджеру і обмеження 

відіграшу бонусу за часом. Вейджер визначає кількість – n яку гравець повинен буде 

проставити суму бонусу і/ілі депозиту в онлайн казино. У доповненні до базових гемблінг 

сервіс може додавати на свій розсуд засоби, для поліпшення характеристик акції. Серед 

додаткових засобів, є такі, які додають умови на бонус, наприклад роблять його залежним у 

відсотках від депозиту, умови що обмежують максимальний прибуток від бонусу, або умови що 

вимагають від гравця гру на свої власні кошти в першу чергу, а лише потім на бонусні. 

Гемблінг сервіс може вимагати від гравця верифікацію, обмежувати доступ до акцій за 

ознакою, по країні. 

Будь-який маркетинговий захід має свої операційні характеристики: зростання інтегральної 

привабливості гемблінг сервісу для клієнта, сумарний об'ємом залучених депозитів під акцію та 

ін. Порівняння наборів заходів з протидії бонусхантерам, які можуть виконуватись в рамках 

маркетингової акції дозволяє оптимізувати її операційні характеристики. 
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Не так давно створення сайту було складним завданням і вимагало від розробників 

серйозних знань мови програмування і верстки веб-сторінок. Без навичок верстки та 

використання каскадних таблиць стилів було неможливо створити конкурентоспроможний сайт, 

який відповідає сучасним вимогам. В даний час, з появою систем управління сайтом (CMS) 

багато що змінилося. Тепер сайти можна розробляти швидко і якісно, з можливістю подальшого 

адміністрування. 

Суть роботи CMS полягає в схемі розділення вмісту сайту і його дизайну [1]. Користувачеві 

надається можливість вибрати шаблон – заготовку, яка визначає оформлення сторінки. 

Залишається тільки наповнити його інформацією. 

Щоб змінити текст або додати сторінку на сайт, створений вручну за допомогою HTML і 

CSS, необхідно редагувати код. В системі управління сайтом все робиться через панель 

адміністрування зі зручним інтерфейсом. 

Сайти на CMS динамічні, вони можуть містити тисячі або навіть десятки тисяч сторінок, їх 

легко розширювати, ними легко управляти, їх дизайн завжди можна змінити з мінімальним 

втручанням або навіть без втручання в код системи. 

Більшість CMS в Інтернеті поширюються абсолютно безкоштовно, наприклад, Joomla [2]. 

Joomla – друга за популярністю CMS після WordPress. Велике співтовариство, безліч плагінів і 

шаблонів. Ця система управління контентом найкраще підходить для створення невеликих і 

середніх інформаційних сайтів. Вона особливо ефективна для створення сайтів, які наповнюють 

контентом самі користувачі – блоги, форуми, соціальні мережі. Для цього є всі необхідні 

плагіни. Завдяки використанню CMS можна створювати повноцінні сайти і легко 

адмініструвати їх в майбутньому. 

Інший можливий спосіб розробки веб-додатку – використання фреймворку. Фреймворк – це 

програмний продукт, який спрощує створення і підтримку технічно складних або навантажених 

проектів. Всі фреймворки організовані навколо архітектури Model-View-Controller (MVC). Один 

з таких фреймворків – Django [3]. Django надає можливість швидко розробляти веб-додатки та 

динамічні сайти. 

Особливості Django: 

1) Будь-який запит обробляється програмно і перенаправляється на запитуваний системою 

url; 

2) Контент та подання поділяються за допомогою шаблонів; 

3) Реалізовано абстрагування від низького рівня баз даних. 

Django-застосунок складається з чотирьох основних компонентів: модель, контролер, 

уявлення, url. 

Модель (model) представляє собою модель даних у вигляді реляційної бази даних. Django 

використовує Django ORM для організації та управління базами даних. 

Уявлення (view) визначає бізнес-логіку (як і контролери в «класичному» тлумаченні 

архітектурі MVC), яка логічно пов'язує шаблони і моделі. Тут слід зауважити, що з точки зору 

«класичного» MVC подання в Django розглядаються скоріше як «контролери», а шаблони 
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Django – як «уявлення». Така неоднозначність у термінології виникла в результаті досить 

своєрідної інтерпретації MVC в згаданому фреймворку. В інтерпретації Django «уявлення» 

описує дані, які будуть представлені користувачеві. Неважливо як ці дані будуть виглядати, 

важливо які саме дані. 

Шаблони візуально представляють модель даних (як уявлення в архітектурі MVC). Це 

рівень представлення, який визначає спосіб відображення інформації кінцевому користувачу. 

URL – це механізм зовнішнього доступу до уявлень (view). Регулярні вирази, вбудовані в 

URL, роблять цей механізм досить гнучким. Одне уявлення може бути налаштоване так, щоб 

мати кілька URL-адрес, даючи доступ до різних програм. URL-адреси, створені розробником, 

незалежні від уявлення (view) і є незалежним елементом розроблюваної системи. 

Можна зробити висновок: фреймворк Django – популярна і ергономічна платформа для 

створення сайтів. Фреймворк підтримує масштабованість проектів, що дозволяє досягти 

стабільної роботи веб-додатків з найбільшим трафіком. 

Таким чином, були розглянуті два способи розробки веб-додатків: система управління 

сайтом (CMS) і веб-фреймворк. 

Для більш наочного аналізу представимо все описане вище у вигляді таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Аналіз функціональних можливостей технологій 

Параметр Фреймворк Django CMS Joomla 

Знання мов програмування Python, HTML, CSS 
Знання HTML і CSS 

переважні але не обов'язкові 

Вартість Безкоштовно Безкоштовно 

Складність використання 
Важливі знання архітектури 

MVC 

Простий і інтуїтивно 

зрозумілий інтерфейс 

Обслуговування 
Здійснюється розробником 

самостійно 

Здійснюється розробником 

самостійно 

Завантаження на хост 

Є можливість завантажити на 

будь-який хост з вільним 

доменом 

Необхідний хост, що 

підтримує дану CMS 
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2. Joomla! Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.joomla.org/Main_Page 
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Останніми роками значно скоротилося фінансування вищих учбових закладів України, що 

не дозволяє на досить високому рівні організувати учбовий процес. Недолік фінансування 

істотно впливає і на розвиток науки і, як наслідок, на кадровий склад наукових і педагогічних 

кадрів, а також  рівень і значущість отримуваних результатів. Усе менше випускників вибирає 
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для себе продовження навчання в аспірантурі, все менш престижною стає наукова і педагогічна 

робота у виші. 

Однією з головних проблем вишів України є їх робота за старими (радянськими) 

технологіями, коли фінансуванням вишу займається майже виключно держава. Досі не 

сформовані ринкові стосунки у сфері освіти. Тому, як і раніше, у вишів немає можливості  

ефективно вести комерційну діяльність, спрямовану на поліпшення його фінансового стану. В 

той же час, останнім часом в уряді і адміністрації президента все частіше висловлюються про 

розширення фінансовій автономії вишів, яка б привела до зменшення навантаження на бюджет 

країни.  

Одним з варіантів комерціалізації є благодійна допомога, основними донорами в якій 

виступають випускники. У роботі за допомогою фреймворка Vue.js і бібліотеки Bootstrap 

розроблена і досліджена система управління взаємовідносинами з клієнтами, що дозволила 

автоматизувати процес взаємодії з випускниками кафедри для залучення пожертвувань. У 

рамках цієї системи були реалізовані функції зберігання і експлуатації даних про випускників, 

їх пожертвування, проекти, на які поступають засоби, і розсилки, отримані випускниками. 

Також система дозволяє підводити поверхневу статистику оботправителях і призначеннях 

платежів, що поступили. 

Основною функцією системи є автоматизована розсилка листів на пошту випускникам. 

Вона має наступні особливості: 

 є присутньою можливість коригувати список одержувачів розсилки; 

 розсилка здійснюється індивідуально на пошту кожного випускника, а не комплексом; 

 реалізована шаблонізація, що дозволяє персоналізувати листи : власний варіант листа 
для обох підлог, можливість підстановки в текст імені одержувача за допомогою спеціальної 

лексеми; 

 є присутньою можливість використати в листі картинку або з інтернету, або картинки з 

локального комп'ютера, або обидва варіанти відразу. 

В результаті розробки системи істотно знизився час, що витрачається на відправку листів, 

оскільки автоматизована индвидуальная розсилка з шаблонізацією дозволяє уникнути 

попадання листів в спам і при цьому немає потреби набирати текст для кожного окремого 

випускника. Також статистика пожертвувань показала, які випускники найбільш залучені у 

благодійний процес, і які проекти мають серед них найбільшу актуальність. 

Основною помилкою, яку допускають на цьому терені у нас в країні, є те, що вважає 

істиною твердження, що випускники по факту повинні рідному вишу. Щоб добитися необхідної 

віддачі, взаємодія освітньої установи з випускниками не повинна закінчуватися на врученні 

диплому. Наприклад, хорошим рішенням було б залучення їх до святкування пам'ятних дат, 

тематичних заходів, вшановування меценатів, що не поскупилися на круглі суми на користь 

рідного вишу. 
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У даній роботі розглянуто ряд основних ідентифікаторів потрібних для ідентифікації, 

формування та аналізу користувача в мережі інтернет, їх властивості і взаємозвя’зки між собою 

всередині Анті-фрод систем, етапи формування рейтингу порядності користувача, 

проектування власної елементарної системи безпеки на сайті, шляхом отримання та аналізу 

даних користувача. 
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Інтернет є всесвітньо інформаційно-комп'ютерною системою, що поєднує між собою 

безпосередньо як користувачів цих комп'ютерних мереж, так і користувачів комп'ютерів для 

обміну інформацією. В даний час інтернет вже досить розвинувся новими технологіями і 

можливостями, дозволяючи проводити аналіз користувача, його інтересів і переваг, його дій і 

активності в мережі. Практично кожен веб-ресурс має можливість отримати інформацію про 

користувача, і ідентифікувати його як особистість, зібравши всі потрібні дані про нього, згідно 

загального регламенту захисту персональних даних. 

Дослідження полягає в тому, як системи ідентифікують користувача в інтернеті: 

 яку інформацію про комплектуючу комп'ютера і його операційну систему можуть 

отримувати сайти і як вона впливає на оцінку надійності користувача; 

 яку інформацію про мережеві параметри та інформацію браузера користувача можуть 
отримувати сайти і як це впливає на взаємодію з ним; 

 формування репутаційного рівня виходячи з отриманих та  проаналізованих даних, що 
надаються сайту користувачем. 

У роботі розглянуті усі види ідентифікаторів та їх елементів. Властивості і взаємозв'язки 

цих елементів між собою всередині системи. Детальні етапи ідентифікації користувача в мережі 

інтернет від збору та аналізу даних отриманих веб-ресурсом, до остаточного формування 

особистості користувача. 
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У сучасних умовах відбулися корінні зміни в економіці України, які пов'язані з 

формуванням ринкових відносин, що супроводжується глибокими перетвореннями в області 

управління на всіх рівнях господарювання. Розвиток стратегічного аспекту маркетингу на 

ринку споживчих товарів має важливе значення, оскільки ринок вступив в ту стадію свого 

розвитку, коли відсутність чітко розроблених стратегій, призводить до зниження ефективності 

маркетингової діяльності і втрати конкурентних переваг підприємства.  

Сучасна ситуація на ринку будівельних товарів України та економічні вимоги потребують 

корінних змін внутрішнього середовища підприємств. Тому актуальною задачею є 

моделювання і реінжиніринг бізнес-процесів магазину будівельних товарів. 

Найбільший інтерес при аналізі роботи магазину будівельних товарів представляють два 

бізнес-процеси: «Робота відділу оптово-роздрібних закупівель і маркетингу» і «Робота складів і 

торгових залів». 

Бізнес-процес «Робота відділу оптово-роздрібних закупівель і маркетингу» складається з 

п'яти підпроцесів: 

– рішення про закупівлю товару – приймається начальником відділу разом з товарознавцем 

на основі аналізу асортименту товару; 

– аналіз постачальників – начальником відділу визначає список постачальників, які 

відповідають певним критеріям; 

– закупівля товарів – оформляється замовлення товарів у обраних раніше постачальників; 

– інформування клієнтів про товар – включає як рекламу, розміщену в ЗМІ, так і 

інформування цільової аудиторії клієнтів; 

mailto:irsa665@gmail.com
mailto:tuzenkooa@gmail.com
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– робота з клієнтами – основна функція полягає в оформленні оптових замовлень клієнтів, а 

також включає збір і аналіз інформації про клієнтів, консультування тощо. 

Найбільшу увагу вирішено було приділити підпроцесу «Аналіз постачальників». На 

підставі прийнятого рішення про закупівлю конкретного будівельного товару з необхідними 

характеристиками і в необхідній кількості формується запит, який направляється 

постачальникам, наявним в базі даних. У відповідь зацікавлені в пропозиції постачальники 

відправляють до відділу оптово-роздрібних закупівель і маркетингу свої прайси. Начальник 

відділу аналізує отриману інформацію щодо запропонованих цін, а також іншу доступну 

інформацію про постачальників, після чого визначає одного або декількох відповідних 

постачальників, заносячи їх в окремий список.  

Основною проблемою на даному етапі є оцінка постачальника, а саме критерії і загальна 

методика проведення вибору оптимального постачальника. У більшості випадків вибір 

постачальників базується на їхній ціновій політиці, а також на суб'єктивній думці особи, що 

приймає рішення. Такий підхід можна визнати не в повній мірі обґрунтованим, так як відсутня 

чітка методика і певні критерії оцінки постачальників. 

Крім того, важливо розглянути роботу магазину будівельних товарів з точки зору 

функціонування його складів і торгових залів. 

Бізнес-процес «Робота складів і торгових зал» складається з наступних підпроцесів: 

– приймання товару; 

– розміщення товару на оптовому складі; 

– розміщення товару на роздрібному складі; 

– підготовка товару для розміщення в торговому залі; 

– зберігання товару; 

– викладка товару в торговому залі; 

– контроль якості та кількості товару; 

– продаж і видача товару. 

Роздрібний клієнт вибирає будівельний товар, розміщений в торговому залі і звертається до 

продавця для оформлення покупки. Після оформлення документів на товар клієнт оплачує 

покупку на касі у касира. Товар клієнт отримує від продавця з торгового залу.  

Оптовий клієнт звертається за отриманням раніше замовленого товару на склад, 

пред'явивши документи про оплачене замовлення. Комірник видає клієнтові товар з оптового 

складу. У разі необхідності товар клієнту можуть доставити. Можна помітити, що на оптових 

складах паралельно проходять кілька важливих процесів: приймання товару, доставленого від 

постачальника; відвантаження товару клієнту; доставка товару клієнту. Потрібно враховувати, 

що дані процеси не розмежовані в часі, що створює «пікові» навантаження на складі. 

Таким чином, в результаті моделювання роботи магазину будівельних товарів «AS-IS», 

визначені бізнес-процеси, що вимагають реінжинірингу: «Оцінка постачальника» та «Робота 

складів і торгових залів». 

Розглянемо реінжиніринг бізнес-процесу «Оцінка постачальника». У порівнянні з варіантом 

«AS-IS» до варіанту «TO-BE» додані наступні підпроцеси: 

– визначення основних критеріїв вибору постачальника, якими будуть надійність поставок; 

ціна товару і інші критерії; 

– розрахунок показників за цими критеріями; 

– експертна оцінка постачальників відповідно до розрахованими показниками. 

Головним критерієм при виборі постачальника є надійність постачання. Методика оцінки 

постачальників включає в себе математичну модель розрахунку показника надійності поставок 

для кожного постачальника, що потім враховується при експертній оцінці всіх постачальників. 

Одним з методів експертних оцінок є матричний метод, у рамках якого для оцінки 

постачальника вибирається кілька критеріїв, наприклад, надійність поставок, час на виконання 

замовлення, ціна товару, фінансове становище. Далі кожному критерію присвоюється ступінь 

його значущості. Після цього кожен постачальник оцінюється експертами за обраними 
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критеріями за певною шкалою. Далі будується матриця, в якій зазначаються оцінені значення і 

розраховується рейтинг постачальника як сума добутків обраного критерію на його значимість. 

У результаті аналізу бізнес-процесу «Робота складів і торгових залів» були виявлені 

наступні проблеми даного процесу. 

Першою проблемою, яка потребує вирішення, є відсутність необхідної кількості 

обслуговуючого персоналу, здатного обслуговувати клієнтів під час «пікового» навантаження. 

Для вирішення даної проблеми попередньо необхідно отримати графік завантаження складу. 

Виходячи з цього необхідно внести зміни в графік роботи персоналу складу так, щоб на час 

«пікового» навантаження кількість обслуговуючого персоналу на складі було максимальною. 

Другою проблемою є відсутність розмежування складських приміщень на окремі зони в 

залежності від їх функціональності. Проаналізувавши основні бізнес-процеси, які здійснюються 

на складах, були виділені наступні області: зона приймання; зона розвантаження;  зона 

основного зберігання; зона комплектації замовлення; зона відвантаження. Це дозволить 

розмежувати окремі підпроцеси як в просторі складського приміщення, так і в часі, чітко 

регламентувавши їх роботу. У результаті підпроцес «Видача товару зі складу» здійснюється 

значно швидше. 

Таким чином, отримано наступні результати: виявлено структурні і функціональні 

особливості діяльності магазину будівельних товарів, виявлено їх основні недоліки; 

обґрунтовано необхідність застосування реінжинірингу до бізнес-процесів «Оцінка 

постачальника» та «Робота складів і торгових залів» і запропоновано заходи щодо їх реалізації. 

 

Міроненко Д. С., Жигалова Н. С., Тиктинська С. О. Сучасні засоби навчання іноземної мови на прикладі розробки мультимедійного прикладення з використанням  інтерактивної дошки (Smart Board) 

СУЧАСНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБКИ 

МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРИКЛАДЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ  ІНТЕРАКТИВНОЇ 

ДОШКИ (SMART BOARD) 
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 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Завдання, що намітилися в розвитку української освіти, вимагають від кожного вчителя 

професійної майстерності та самовіддачі. Відповідно до вимог сучасної української школи, 

професійна майстерність вчителя полягає в умінні проектувати навчальний процес, 

використовувати технології розвиваючого навчання, здійснювати оціночну діяльність на основі 

проектування предметних, метапредметних і особистісних результатів навчання. Питанням 

підвищення інформаційної компетентності необхідно приділяти особливу увагу, адже при 

реалізації даних вимог вчитель повинен вміти користуватися не тільки текстовим редактором, 

але і створювати презентації, використовувати цифрове і мультимедійне обладнання, 

користуватися електронною поштою та Інтернетом. З огляду на складні умови, в яких 

знаходяться сьогодні вчителі, багато хто дивується, яким чином нові шкільні технології можуть 

насправді допомогти управлінню диференційованим навчанням, стимулювати учнів 

«цифрового» століття і економити час. Сьогодні щоб сприяти подоланню труднощів 

викладання в сучасних класах, пропонується безліч технологічних рішень, включаючи 

інтерактивні дошки.  

У сучасному світі для будь-якої організації, в тому числі і школи, вже недостатньо просто 

придбати проектор або екран. Ми живемо в еру інформатизації, одним із напрямків якої стає 

процес інформатизації освіти, що передбачає використання можливостей застосування 

мультимедійної і інтерактивною техніки, методів і засобів інформатики для активізації процесів 

розвитку наглядно діючого, наочно-образного, теоретичного типів мислення; для розвитку 

творчого, інтелектуального потенціалу учня, здібностей до комунікативних дій; для 

інтенсифікації всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності і якості. 

mailto:mironenko_ds@ukr.net
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Тому комп'ютер є центральною фігурою в даному процесі. А також додаткове обладнання, яке 

допомагає перевести навчання на новий рівень. Всьому цьому сприяє впровадження в 

навчальний процес не тільки комп'ютерів, але і мультимедійної і інтерактивною техніки, таких 

наприклад, як мультимедійні проектори та інтерактивні дошки. 

Предметом наукового дослідження було використання інтерактивної дошки на уроках 

англійської мови для підвищення мотивації учнів. 

Мета дослідницької роботи: теоретично обґрунтувати та апробувати ефективність і 

доцільність використання інтерактивної дошки на уроках англійської мови.  

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі: 

 з'ясувати переваги використання інтерактивної дошки для всіх учасників педагогічного 

процесу; 

 визначити особливості планування заняття з використанням інтерактивної дошки. 

 вивчити основні методи і прийоми роботи з інтерактивною дошкою "Promethean" на 
уроках англійської мови; 

 визначити фактори ефективного використання інтерактивної дошки на уроках 

англійської мови; 

 розробити прикладення для інтерактивної дошки, яке буде використовуватися на 
уроках з англійської мови; 

 провести дослідження серед учнів з метою виявлення підвищення мотивації до 
вивчення англійської мови. 

Розроблене мультимедійне прикладення та застосування інтерактивної дошки виявило ряд 

переваг: 

 розмаїтість кольорів на інтерактивній дошці, дозволяє виділяти важливі області і 

привертати увагу до неї, зв'язувати загальні ідеї чи показувати їх відмінність і демонструвати 

хід роздуми; 

 можливість робити записи на екрані дозволяє додавати інформацію, питання до тексту 

або зображень, отримані примітки зберігаються в прикладенні, їх можливо пізніше переглянути 

або роздрукувати; 

 можливість переміщення об'єктів на дошці, їх угруповання за певними ознаками, 
дозволяє працювати з написаним текстом, економлячи час та вільний простір робочого екрану; 

 можливість використання яскравих ілюстрацій, які допомагають зрозуміти незнайоме 
слово, зробити роботу з матеріалом більш яскравою. 

 можливість вивести та приховати  важливі рішення на екрані дошки, дає змогу 

маніпулювати увагою школярів до важливих речей; 

 сучасні носії інформації дозволяють виводити на екран комп'ютера інформацію у 
вигляді не тільки тексту, а і у аудіо, відео, ігор. Розмаїття тем і видів діяльності, барвистість, 

захопливість і доступність комп'ютерних завдань розвивають і підтримують величезний інтерес 

до вивчення предмета. Заздалегідь підготовлені тематичні тексти англійською мовою, навчальні 

та перевірочні вправи, барвисті картинки різного характеру, матеріал англомовних 

мультимедійних дисків, аудіо-відеоматеріали служать для введення або активізації матеріалу 

уроку, повторення або закріплення лексичних одиниць і граматичної структури мови, контролю 

і самоконтролю знань. 

Таким чином, розроблене мультимедійне прикладення та інтерактивна дошка надає 

унікальні можливості для роботи і творчості. 
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У сучасному світі складно назвати компанію, в якій не використовується той чи інший 

месенджер для обговорення робочих питань. Це можуть бути публічні месенджери начебто 

Viber, Telegram, WhatsApp і Skype або чати, вбудовані в корпоративну систему управління. Такі 

чати дають можливість в реальному часі спілкуватися великій кількості людей. Повідомлення 

від учасників публікуються і доступні всім іншим учасникам моментально. За цим їх зручно 

використовувати для переговорів з виникаючих питань людям, що зайняті в одному процесі. У 

корпоративному чаті можна швидко обговорювати виниклі питання і проблеми, оповістити всіх 

учасників про будь-яку подію або дізнатися думку з якогось питання. Завдяки чату 

співробітники компанії, особливо що працюють віддалено, почувають себе частиною команди і 

відчувають участь в робочому процесі, а обговорення загальних питань, не пов'язаних 

безпосередньо з роботою, покращує емоційний мікроклімат в колективі. 

Завдання корпоративних месенджерів – надати простий інструмент для обговорення 

робочих питань. Безпека і зручність – дві першорядних речі, які має гарантувати додаток для 

обміну повідомленнями, в ньому не повинні робочі питання ділити місце з особистим 

листуванням з друзями. Такий месенджер в першу чергу повинен забезпечувати безпеку 

конфіденційних даних і володіти набором функцій, заточених під вимоги компанії, наприклад, 

аудіо- та відеодзвінки, структурована комунікація, інтеграція з сторонніми сервісами і 

кросплатформеність. Можна зробити висновок, що у більшості популярних додатків для 

відправки повідомлень вистачає недоліків, які не дають їм стати зручним засобом ділового 

спілкування. Деякі змішують особисте і ділове життя, а інші не можуть забезпечити 

конфіденційність даних. Рішенням проблеми може стати використання окремого 

корпоративного месенджера. 

Темою магістерської роботи є «Дослідження можливостей технології React на прикладі 

розробки корпоративного групового порталу для підтримки особистих і групових робочих 

календарів» і полягає вона в розробці подібного корпоративного чату, основним завданням 

якого крім обговорення співробітниками будь-яких робочих питань є можливість швидко і 

зручно призначати зустрічі, обговорення та інші події з позначкою в календарі і повідомленням 

всіх запрошених працівників, а також ведення співробітником особистого «todo-листа» – 

планування будь-яких персональних завдань і заходів по днях і годинах з урахуванням 

загального графіка. 

В першу чергу потенційними користувачами системи є робочі колективи, де співробітникам 

так чи інакше доводиться вступати в діалог між собою; чим більше кількість працівників і чим 

складніше ієрархія (структура) колективу, тим актуальніше використання даного програмного 

забезпечення. 

Однак користувачами системи так само можуть бути будь-які об'єднання людей, які 

стикаються з проблемами поділу особистої і "робочої" листування, необхідністю створення 

окремих чат-кімнат по темам, плануванням персональних і загальних справ, зустрічей і заходів, 

наприклад, студенти вузів для організації навчального графіка , комунікації в рамках груп і т.д. 

Ці та інші проблеми (наприклад, конфіденційності та безпеки) покликане вирішити дане 

програмне забезпечення. 

Під час проектування та вже на етапі розробки до програмного забезпечення були висунуті 

та реалізовані наступні вимоги: 

 можливість створення ієрархічної структури бесід і діалогів, подібно структурі 
компанії чи підрозділу з певними правами доступу кожного співробітника; 

mailto:mironenko_ds@ukr.net


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2020» 24.11.2020 р. Маріуполь 

16 

 профіль співробітника: фото, посада, контактні дані та інша інформація, що спрощує 

комунікацію та «вливання в колектив» для нового співробітника; 

 можливість відзначати користувачів в чатах, відповідати на конкретні повідомлення, 
пересилати повідомлення; 

 доступ до особистого календаря, а також до календарів груп, з можливостями агрегації, 
редагування, повідомленнями і т.і.; 

 повідомлення про непрочитані повідомлення для співробітників, можливість «мутити» 

чат (в неробочі години або крім згадки в повідомленні), а також можливість вказати свій 

поточний статус: «немає на місці», «не турбувати» і т.і.; 

 можливість відправки зображень, файлів, форматованого тексту (наприклад, частин 
коду), створення опитувань; 

 можливість пошуку по чатах, відзначати важливі повідомлення або дублювати їх на 
робочу пошту; 

 інтеграція з іншими сервісами: з Google OAuth 2.0 для авторизації, Google Forms для 

проходження опитувань, з Google Calendar для планування зустрічей або Google Meet для їх 

проведення, з GitLab, Trello і т.і.; 

 можливість створення тематичних гілок всередині бесіди, наприклад, присвячених 
якомусь заходу або події, будь то чийсь День Народження або нова презентація Apple; 

 з метою безпеки всі дані співробітників і їх листування повинні зберігатися на сервері 
компанії, таким чином, ви обмежуєте коло осіб, що мають доступ до інформації, і тим самим 

гарантуєте конфіденційність. 

При виборі інструмента для розробки важливо розуміти всі особливості мови чи 

фреймворка, який буде максимально відповідати поставленим завданням і надавати всі 

необхідні можливості для їх реалізації. 

PHP – найбільш популярна в світі серверна скриптова мова. Вона пройшла великий шлях 

розвитку від невеликих, вбудованих в код статичних HTML сторінок, фрагментів, до сучасної 

мови, на якій розробляється більшість сучасних динамічних сайтів. 

Для реалізації серверної частини програми вибір припав на PHP фреймворк Laravel, який 

має виразний і елегантний синтаксис і дозволяє спростити вирішення основних наболілих 

завдань, таких як аутентифікація, маршрутизація, сесії і кешування. 

Laravel об'єднує все найкраще, що є в інших PHP фреймворках, і має наступні переваги: 

 високий рівень безпеки (вбудований захист від основних проблем в безпеці: SQL-
ін'єкцій і крос-сайтового скриптинга); 

 MVC-архітектура (чіткий поділ між 3-ма абстрактними шарами програми: моделями, 

контролерами і уявленнями); 

 підвищена продуктивність і кешування (дозволяє різко скоротити час доступу до 
даних); 

 міграції баз даних (легко змінювати структуру бази даних і відкатувати зміни в разі 
помилки); 

 об'єктно-орієнтовані бібліотеки (велика кількість встановлених бібліотек); 

 зручна аутентифікація (як через форми, так і через соціальні мережі, завдяки 
механізмам OAuth); 

 юніт-тести (дозволяють тестувати програмні компоненти всередині системи); 

 відкритий код і велике ком'юніті (продукт на Laravel легко підтримувати і шукати 
розробників для свого проекту); 

 а також: багатомовність, зручна обробка помилок і виключень, система відкладених 

завдань. 

Для реалізації клієнтської частини найбільш підходящим на мій погляд є React – 

декларативна, ефективна і гнучка JavaScript бібліотека для створення користувацьких 

інтерфейсів. React дозволяє збирати складний UI з маленьких ізольованих шматочків коду, 

званих «компонентами» і має наступні переваги: 
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 віртуальна DOM (Document Object Model, дозволяє впорядковувати документи 

форматів HTML, XHTML або XML в дерево, найбільш підходяще веб-браузерам для аналізу 

різних елементів веб-додатку); 

 перевикористання коду (написаний під час створення сайту код може бути знову 
використаний для створення мобільного застосування); 

 легкий у вивченні (синтаксис досить простий і зрозумілий). 

 високий рівень гнучкості і максимальна чуйність (в поєднанні з ES6 / 7 React може 

легко працювати при високих навантаженнях); 

 зв'язування даних від великих до менших (при такому підході дочірні елементи не 
можуть впливати на батьківські дані). 

А також: легка вага, проста міграція між версіями, безліч щоденних оновлень і поліпшень 

відповідно до відгуками розробників по всьому світу. 

Всі ці переваги, а також наявність досвіду розробки з використанням описаних вище 

технологій, роблять їх найбільш придатними для реалізації поставленого завдання. 

Отриманий продукт володіє всіма необхідними функціями, щоб створити зручний простір 

для спілкування співробітників. Як і на інших платформах, передбачені обмін документами, 

зображеннями та іншими файлами, можливість створювати групові чати, які налаштовуються 

по набору учасників, рівнем доступу і темам, а особливістю є зручне планування з 

використанням календаря. 

Розроблений корпоративний чат працює з будь-якими пристроями: є веб- і десктоп-версії 

для Windows, MacOS і Linux, розроблені мобільні версії для iPhone і Android. 

Такі речі, як зберігання всіх повідомлень на сервері компанії, можливість розділити 

особисту і ділову комунікацію, кросплатформеність і забезпечення повної конфіденційності 

роблять його ідеальним додатком для роботи в офісі в тому числі і в режимі віддаленої роботи. 

 

Молчанова В. С., Зубарєв О. А. Аналіз методів проведення контроля знань під час дистанційного навчання 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Молчанова Віра Сергіївна, канд. техн. наук, доцент кафедри інформатики 

molchanova_vs@i.ua 
1
 

Зубарєв Олександр Андрійович, ст. гр. КІ-19-М 
1
 

1 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

На сьогодяшній день термін «дистанційне навчання» відомий кожному, чия діяльність 

пов’язана з наданням освітніх послуг. Впровадження дистанційного навчання стало 

обов’язковою мірою в умовах карантинних обмежень через COVID-19. Надання матеріалу 

студентам почало вимагати додаткових навичок у технічній сфері як у викладачів так і у 

студентів, але справжнім викликом став контроль знань студентів, адже старі методи значно 

втратили свою ефективність. 

Відомо декілька різних методів контролю знань студентів, що можуть використовуватись 

під час дистанційного навчання. Зараз кожен із викладачів використовує той метод, який йому 

більше подобається, або той, який він технічно може реалізувати. МОН не нав’язує ніяких 

конкретних платформ для проведення дистанційного навчання зі студентами, тому ми будемо 

вважати платформу Google Classroom як рекомендовану для проведенні дистанційного 

навчання у ДВНЗ «ПДТУ». Подальший аналіз буде враховувати також можливості інших 

сервісів Google. 

На сьогодняшний день актуальними є такі методи оцінювання знань: 

- написання роботи на папері з подальшим її фотографуванням та надсилання викладачу 

для перевірки на електронну скриньку, у Viber тощо; 

- використання спільних файлів у Інтернеті для написання контрольних робіт; 

- особисте спілкування зі студентом; 
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- тестове опитування. 

Надсилання фотокопій контрольних робіт, написаних на папері, стало одним з 

найпопулярніших методів контролювання знань навесні 2020 року під час початку введення 

карантинних обмежень майже по всьому світі та терміновою необхідністю переходу на 

дистанційну форму навчання. Популярність цього методу контролю знань зумовлена 

простотою його реалізації. Його впровадження не вимагає докладання великої кількості зусиль. 

Однак він має декілька значних недоліків, а саме: 

1)  контроль за студентами погіршився через різні технічні можливості студентів; 

2)  перевірка роботи з фотографії не є комфортною для викладачів. 

Використання спільних редагуємих файлів, наприклад у форматі .docx, дозволяє уникнути 

перерахованих недоліків перевірки контрольних робіт з фотографій. Однак цей метод потребує 

більшої кваліфікації у галузі використання інструментів обробки текстової і графічної 

інформації, як з боку студентів, так і з боку викладачів. Крім того, залишається відкритим 

питання щодо запобігання прямого копіювання під час написання контрольної роботи тексту з 

інтернет-джерел та методичних матеріалів, наданих викладачем у електронному форматі. 

Сервіс Google Docs надає такі можливості. Однак цей сервіс придатний лише для одночасної 

колективної роботи невеликих груп користувачів. Платформа FossLook позбавлена цього 

обмеження, але вона є платною. Порівняльна характеристика інших особливостей Google Docs 

та FossLook наведена у [2]. 

Особисте спілкування зі студентами дозволяє уникнути списування під час написання 

контрольної роботи. Але використання цього методу при контролі знань вимагає наявності, як у 

студентів, так і викладачів обладнання, що відповідає технічним вимогам для організації такого 

роду зв’язку. Майже незамінним цей метод буде для перевірки бакалаврських, магістерських та 

інших подібних робіт через потребу для студента представляти свою роботу. 

Для проведення тестового опитування існує велика кількість різноманітних програм. 

Найкращою платформою для ДВНЗ «ПДТУ», на мій погляд, залишається платформа Moodle. 

По-перше, вона не тільки перемышує варіанти відповідей, но і самі питання. Також окремі 

елементи цієї платформи вже впроваджені у навчальних процес ДВНЗ «ПДТУ», її потрібно 

лише розвивати. Основним недоліком цього методу при його масовому використанні є 

необхідність наявності низки спеціалістів, які будуть модерувати тести, та надавати функції 

технічної підтримки під час виникнення проблемних ситуацій. Частково цього недоліку можна 

позбутись використуваючи вбудований у Google Clasrroom механізм створення завдань з 

тестами на базі Google Forms. Однак такі тести значно поступаються у своїх функціональних 

можливостях тестам, створеним на базі Moodle. Тестування залишається гарним способом 

контролю знань через те, що створюючи тести можна ускладнити пошук відповідей в інтернеті, 

а обмеження в часі не дає студентам можливість списувати один у одного. 

Оцінки ефективності основних методів контролю знань за п’ятибальною шкалою наведені у 

таблиці (1 – погано для використання, 5 – добре для використання) 

Результати проведеного аналізу показали, що у теперішній ситуації найефективнішим є 

метод оцінювання знань через тестування. Даний метод є оптимальним через те, що 

залишається достатньо об’єктивним через складність обману, не потребує від студента великої 

кількості технічних засобів і знань та достатньо легкий для перевірки. Але й він не є 

досконалим і потребує часу для повноцінного введення у процес навчання. Залежно від 

специфіки контрольного заходу та індивідуальних особливостей кожної навчальної дисципліни 

можливе комбінування декількох методів оцінювання знань. 

 

Таблиця 1 – Оцінка ефективності методів оцінювання знань за критеріями. 
Метод 

контролю 

знань 

Час на 

підготовку 

Час на проведення 

роботи та 

перевірку 

Технічне 

забезпечення 

Ризик 

обману 

студентом 

Зручність Підсумок 

Написання 

роботи на 

папері 

5 3 5 2 2 3.4 
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Продовження таблиці 1 
Метод 

контролю 

знань 

Час на 

підготовку 

Час на проведення 

роботи та 

перевірку 

Технічне 

забезпечення 

Ризик 

обману 

студентом 

Зручність Підсумок 

Використання 

спільних 

файлів у 

Інтернеті 

3 5 3 1 3 3 

Особисте 

спілкування зі 

студентом 

4 1 3 5 3 3.2 

Тестове 

опитування 
2 5 4 4 4 3.8 

 

Список використаних джерел 
1. Які зміни в освітньому просі чекають на школярів та студентів у зв’язку з карантином? 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://studway.com.ua/20-21-navchalniy-rik/  

2. Порівняння хмарного сховища Google Drive і платформи FossLook [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://fosslook.com.ua/articles/fosslook-vs-google-drive  

 

Самбур Д. О., Гранкін В. П. Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів комерціалізації випускаючої кафедри вищого навчального закладу 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ 

ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Самбур Денис Олександрович, ст. гр. КІ-19-М,  

denissand1997@gmail.com 
1
, Гранкін Віктор Павлович, докт.фіз.-мат. наук, професор кафедри 

інформатики, victor.grankin@gmail.com 
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1 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

На теперішний час державне фінансування науки й освіти є катастрофічно малим. Це 

означає, що ВНЗ та, зокрема, їх кафедри не отримують достатньо коштів, щоб мати нагоду 

забезпечувати нормальні умови для проведення освітнього процесу. 

Не є виключенням і кафедра Інформатики Приазовського Державного Технічного 

Університету: кафедрі навіть не вистачає коштів на ремонт аудиторій, що давно вже вишли з 

прийнятного стану. І це вже не кажучи про застаріле обладнення, вік якого дорівнює третині 

часу існування кафедри. 

Один із способів поліпшення фінансового стану кафедр і університетів в цілому є залучення 

коштів через різні інноваційні та благодійні фонди. Так найбільша частка в 10-мільярдний 

річному бюджеті Гарвардського університету – це пожертвування випускників. Для успішного 

розвитку ендаумент-фонду важливе виховання у випускниках подяки до ВНЗ, який дав їм 

освіту, адже основним джерелом пожертвувань стають саме вони. Найбільшого успіху в 

залученні випускників в якості вкладників в ендаумент-фонд серед університетів США домігся 

Прінстон, на території якого немає жодної лавки, будівлі, площі, що не присвяченій кому-

небудь з вдячних колишніх студентів, які зробили пожертви для своєї «Alma-mater». Інші 

жертводавці – это благодійні фонди, які зацікавлені в дослідніцькій діяльності ВНЗ, а також 

компанії, які зацікавлені в отриманні вісококваліфікованіх фахівців. 

На підставі досвіду іноземних вузів, впровадження культури "благодійності" серед 

студентів і випускників ще 4 років тому був створений благодійний фонд «Освіта Маріуполя», 

мета якого була збирати кошти на потреби кафедри. Але на жаль, через недостатнє приділення 

уваги фонду й недостатній людський ресурс, робота фонду виявилася непродуктивною, а 

прибуток склав дуже скромну суму. Крім того, великою проблемою була відсутність 

контактних даних переважної частини випускників майже за 20 років, адже саме вони мають 

найбільший потенціал для здійснення пожертвувань на користь рідної кафедри. Тому метою 

https://studway.com.ua/20-21-navchalniy-rik/
https://fosslook.com.ua/articles/fosslook-vs-google-drive
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роботи було розробка бізнес-плану комерціалізації кафедри, що враховує взаємодію кафедри з 

випускниками. 

У роботі проведений аналіз поточного бізнес-плану комерціалізації кафедри, після чого 

зроблений реинжениринг існуючих бізнес-процесів і додавання нових. Розроблено стратегію 

взаємодії кафедри з випускниками. Проведено дослідження ефективності благодійності від 

виду програм. Головною відмінністтю пожертвувань в цільовий капітал ВНЗ від інших є те, що 

ці кошти знаходяться в довгостроковому використанні. Створюється так звана наступність 

поколінь, коли вклади в цільовий капітал сьогоднішніх випускників акумулюються для 

допомоги сьогоденням і майбутнім студентам (у вигляді грантів, стипендій, соціальної 

підтримки і т.д.) 

 

Сергієнко А.В., Балалаєва О.Ю., Аніченко В.Э. Розробка веб-орієнтованої підсистеми обліку академічної успішності студентів  

РОЗРОБКА ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДСИСТЕМИ ОБЛІКУ АКАДЕМІЧНОЇ 

УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Сергієнко Анастасія Валентинівна, ст.викладач кафедри інформатики, segienko_a_v@pstu.edu 
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Балалаєва Олена Юріївна, канд. техн. наук., доцент, доцент кафедри інформатики, 
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Аніченко Володимир Євгенович, ст. гр. ВТ-20-М 
1
 

1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

На теперішній час у ДВНЗ «ПДТУ» для автоматизації обліку навчальної роботи 

використовується інформаційна система «Освіта», а саме підсистема «Деканат», яка дозволяє 

створити єдину інформаційну структуру обробки даних, а також характеризується високою 

надійністю захисту даних, забезпеченням їхньої цілісності та достовірності. Однак доступ до 

цієї системи мають тільки окремі співробітники деканатів та керівництво ВНЗ. 

Викладачі не мають доступу до підсистеми «Деканат», а ведуть власні журнали як в 

паперовому, так і в електронному варіанті, де зазначають отримані студентами бали протягом 

семестру. Але за відсутності єдиної структури таких журналів, а також єдиного механізму 

доступу до них студентів для ознайомлення з поточними та підсумковими оцінками, така форма 

ведення документації має багато недоліків. Тому актуальною задачею є розробка електронного 

журналу для обліку академічної успішності студентів ВНЗ. 

У рамках роботи було розроблено веб-орієнтовану підсистему, яка складається з модулів: 

– ACE – модуль для полегшення редагування коду; 

– CMPgenerator – модуль для роботи з кастомними таблицями, завдяки чому було створено 

таблицю для журналу; 

– MIGX – модуль для створення табличних змінних у MODX, завдяки чому було створено 

додаткові поля для заповнення інформацією про дисципліни та групи; 

– Office – модуль для реалізації авторизації користувача та редагування особистого 

кабінету; 

– pdotools – модуль для виведення об’єктів та загальної навігації; 

– Peoples – модуль для роботи з переліком користувачів; 

– Tickets – модуль, що включає в себе функціонал коментарів. 

У запропоновані системі передбачено три ролі: адміністратор, викладач, студент. 

Адміністратор може додавати до системи користувачів, групи та студенти. Додати нового 

користувача можна на вкладці «Користувачі», після цього заповнивши необхідні поля на 

вкладці «Загальна інформація» і додавши його в групу на вкладці «Права допуску». Для 

додавання викладача треба обрати групу користувачів Teache» і роль Member, а для студента –

групу User і роль Member. Для передачі права модератора необхідно обрати групу Manager і 

роль Super User. 

Викладач може додати дисципліну, групу та студента у групу. Для додавання дисципліни у 

розділі «Ресурси» напроти «Каталога дисциплін» треба натиснути «+», після чого обрати розділ 
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«Документ», заповнити поле «Заголовок» та поставити позначку «Опубліковано». Потім у 

розділі «Додаткові поля» необхідно вказати відповідну групу і курс. Для додавання нової 

роботи в рамках створеної дисципліни треба натиснути «Додати елемент» і заповнити поля 

наступні: «Назва виду робот», «Найменування», «Максимальна оцінка». Також реалізовано 

функцію автоматичного підрахунку атестаційних та рейтингових балів. 

Для виставлення або редагування викладачем оцінок студентів треба на головній сторінці 

натиснути кнопку «Журнали», обрати групу і дисципліну та внести необхідні бали. 

Таким чином, розроблено електронний журнал обліку успішності студентів ВНЗ, який дає 

можливість і викладачам і студентам відстежувати персональну і групову динаміку успішності і 

відвідуваності. Журнал дозволяє формалізувати здійснення поточного контролю, розрахунку 

атестаційних та рейтингових балів; встановлювати форму обліку, періодичності і порядку 

проведення атестацій; дозволяє оперативно надавати інформацію по успішності і по 

відвідуванню учбового зайняття студентам усім зацікавленим особам (викладачам, тьюторам, 

студентам, батькам) за рахунок її розміщення на навчальному порталі. 
 

Сергієнко А.В., Балалаєва О.Ю., Гребенькова А.В. Розробка веб-орієнтованої підсистеми обліку досягнень та розрахунку рейтингу студентів  
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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1045, починаючи з 

1 січня 2017 року стипендії студентам призначаються за рейтингом успішності, який на 90 % 

визначається з успішністю у навчанні та на 10 % – іншими критеріями, які визначає вищий 

навчальний заклад. Це може бути досягнення у науці, творчості, громадському житті, спорті, 

які повинні бути підкріплені відповідними документами (грамотами, сертифікатами тощо). 

На теперішній час збір та обробка документів, що підтверджують досягнення студентів, у 

більшості ВНЗ виконується вручну. Протягом семестру студенти бюджетної форми навчання 

надають до деканату відповідні папери, які аналізує заступник декана та призначає певні 

додаткові бали відповідно до затвердженого в даному закладі стипендіального положення. 

Однак існуюча система нарахування додаткових балів має наступні суттєві недоліки: 

– студент не має можливості протягом семестру відстежувати кількість зроблених балів; 

– студент не знає, чи був поданий документ врахований і скільки балів було нараховано; 

– студент з об’єктивних причин може не встигнути передати паперовий варіант документів; 

– заступник декана вручну обробляє велику кількість паперових документів, які ніяким 

образом не упорядковані, що може призвести до помилки у нарахуванні балів; 

– паперові копії документів за минулі семестри необхідно фізично зберігати, при цьому 

будь-яка система упорядкування або пошуку необхідного документу відсутня. 

Актуальною задачею є розробка програмне застосування, яке дозволить автоматизувати 

підсистему деканатів з точку зору збору та обробки документів, що засвідчують досягнення 

студентів для отримання додаткових балів до стипендіального рейтингу. 

У рамках даної роботи було спроектовано та розроблено сайт з обліку досягнень студентів 

за допомогою WordPress, що дозволяє адміністратору керувати сайтом та публікувати контент 

без жодних знань програмування. Сайт було створено на локальному сервері OpenServer. 

Розроблена веб-орієнтована підсистема передбачає три ролі користувачів: 

– студент – може завантажувати фотозображення підтверджуючих документів, вказувати 

дату їхнього отримання, переглядати вже завантажені документи та відстежувати їхній стан; 

– модератор (може бути запрошений лише користувачем з роллю судді) – має доступ до БД 

студентів для їх верифікації; підтверджує або відхиляє реєстрацію студентів нових; 
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– суддя – оцінює дипломи студентів, а саме звіряє дати дипломів, зайняті місця тощо; 

формує рейтинг студентів за семестр; може переглядати статистику. 

Студент формує електронний запит, заповнюючи відповідні поля та завантажуючи 

фотозображення документу на сторінці «Форма публікації». За замовченням усі публікації 

мають статус «Публікація очікує затвердження», а після перевірки суддею – «Опубліковано». 

Студент також може налаштувати свій кабінет на сторінці «Особистий кабінет». На 

сторінці «Користувачі» можна виконати пошук або фільтрацію всіх користувачів за наступними 

критеріями: «Діяльність», «Публікації», «Коментарі», «Реєстрація», «Номінальний». 

На сторінці «Рейтинг» відображається рейтингова таблиця студентів бюджетної форми 

навчання по конкретному факультету. 

Основною функцією судді (адміністратора) є підтвердження або скасування завантаженого 

документу. Для цього треба обрати «Майстерня» – «Записи», а потім у переліку вибрати 

«Опубліковано» і натиснути кнопку «Оновити». Суддя може відхилити запит, видаливши його. 

Таким чином, розроблено веб-орієнтовану підсистеми обліку досягнень та розрахунку 

рейтингу студентів. 
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Racket – мова програмування загального призначення, що належить до сімейства мов Lisp і 

базується на мові Scheme. Мова Racket підтримує стандарти R5RS та R6RS мови Scheme, але 

має свої розширення і відмінності і підтримує різні парадигми програмування. Однією з 

особливостей Racket є можливість створення на її основі спеціалізованих мов зі своїм 

спеціалізованим синтаксисом без потреби використання якихось зовнішніх інструментів на 

кшталт препроцесорів. Racket використовує динамічну типізацію. Прпограми на Racket 

виконується у віртуальній машині, яка інтерпретує байт-код, який, своєю чергою, компілюється 

в машинний код з допомогою JIT-компіляції. 

Створимо мову для малювання на холості за допомогою  бібліотек Parser Tools [1] для 

Racket. Ця бібліотека допомагає створити парсери та лексичні аналізатори. 

Щоб отримати доступ до пакета lexer, потрібно використати пакет parser-tools/lex: 

(require parser-tools/lex) 

У Racket лексер – це послідовність правил; кожне правило є тригером і дією: 

(lexer [trigger action] ...) 

При оцінці така форма лексера стає процедурою. 

Процедура бере вхідний порт (те, що ви отримуєте при відкритті файлу), і вона збігає вхідні 

дані із тригерами. Коли він знаходить правильний відповідний тригер, він повертає результат 

дії для цього тригера. Збереться найдовший префікс вхідних даних, який можна зіставити. 

Якщо два шаблони тригера відповідають найдовшому префіксу, тоді виграє самий верхній 

тригер. 

Для створення парсеру використовується пакет parser-tools/yacc: 

(require parser-tools/yacc) 

Граматики для yacc описані правилами, що використовують варіант форми Backus Naur 

(BNF). Таблиця розбору LALR (1) генерується автоматично на основі правил. Дії додаються до 

правил і виконуються після кожного зменшення 

Сам процес малювання буде реалізований за допомогою бібліотеки Turtle Graphics [2]. 

mailto:influence@meta.ua
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Спочатку треба задати правила за якими будуть виділятися лексеми. На цьому етапі ми 

описуймо синтаксис мови. По-перше, у нашої мови можуть бути скобки типу: “(”,”)”,”[”,”]”. 

Якщо ми спочатку напишемо “(” та потім “}” ,то це не буде помилкою. В самій ж програмі у 

нас будуть чотири команди: "lt"(left), "rt"(right), "up", "dn"(down) , які вказують напрям. Перед 

цими командами будуть стояти цілі числа, які будуть вказувати в пікселях на скільки треба 

перетягнути “стрілку”(Turtle). 

 
(define lex 

  (lexer [(eof) 'EOF] 

         [whitespace (lex input-port)] 

         [(~or "lt" "rt" "up" "dn") (string->symbol lexeme)] 

         [(~or "(" "[")'OPEN] 

         [(~or ")" "]") 'CLOSE] 

         [ 

          (~+ (~or "lt" "rt" "up" "dn") numeric) 

          (token-NUM (string->number lexeme)) 

         ] 

    ) 

)  

 

Після того як текст програми був опрацьований ,лексеми передаються парсеру. На цьому 

етапі нам потрібно задати пріоритет операцій, функції ,які будуть викликані за даною лексемою 

та допоміжні параметри ( наприклад: відображення помилок підчас парсенгу). Спочатку будуть 

операції “up” – “dn”, а потім “lt” – “rt”. Функції обробники ми назвали за шаблоном “_(назва 

команди)”. Самі функції винесені та не будуть показані ,бо не сильно пов’язані з нашою темою. 

 
(define parse 

  (parser [start E] [end EOF] 

          [tokens value-tokens op-tokens] 

          [error (λ(ok? name value) (printf "Couldn't parse: ~a\n" name))] 

          [precs (left lt rt) (left up dn)] 

          [grammar (E [(NUM) $1] 

                      [(lt E) (_lt $2)] 

                      [(rt E) (_rt $2)] 

                      [(up E) (_up $2)] 

                      [(dn E) (_dn $2)]               

                      [(OPEN E CLOSE) $2])]))  

 

А зараз нам потрібно об'єднати парсер та лексичні аналізатори 

 
(define (calc str) 

  (define i (open-input-string str)) 

  (displayln 

   (parse (λ () (lex i))))) 

Про тестуємо  

(calc "rt 30") 

(calc "up 30")  

 

Результат: 
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Рисунок 1 – Результат виконання 
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Проблема нестачі часу серед учнів є досить поширеною в сучасному світі. За проведеним 

дослідженням серед учнів мого ліцею: 8-9 класи витрачають 2,5-3 години, а 10-11 класи 3-4 

години на виконання домашньої роботи, що досить багато, і може впливати на продуктивність 

учня та бажання до подальшого навчання. Але з усього часу досить велику частину займає така 

«механічна» дія, як написання конспектів. 

Метою роботи стало розробити веб-додаток, що використовує технології веб-скрапінгу, що 

надають змогу отримувати інформацію зі сторінок веб-сайтів, для автоматичного створення 

конспектів. 

Для досягнення мети спочатку було вивчено мову Python [1], бібліотеку BeautifulSoup для 

збору та аналізу інформації з веб-ресурсів інструменти для створення веб-сайтів (фреймворк 

Django, мова програмування JavaScript) [2] за допомогою методів абстракції та критичного 

аналізу наукової літератури. Використовуючи методи моделювання та експерименту, був 

розроблений алгоритм пошуку й скрапінгу, створений веб-додаток на основі фреймворку 

Django [3]. 

Додаток працює за таким принципом: користувач вводить тему конспекту до спеціального 

поля, після чого робиться запит за допомогою пошукової системи Google, обираються перші 

декілька сайтів, з яких за заданою темою обирається потрібна користувачу інформація. Потім 

однакові за змістом частини відсіваються, а підсумковий текст надається користувачу для 

редагування. Коли редагування було закінчено, фінальну версію конспекту можна зберегти у 

своєму профілі шляхом додавання їх до бази даних. 
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У результаті виконаної роботи був зроблений веб-додаток, здатний створювати конспекти 

за допомогою технологій веб-скрапінгу [4], які зберігаються в профілі користувача та можуть 

бути використані в навчальних цілях як учнями, так і вчителями. Додаток майже не має 

аналогів, бо вже існуючі рішення або надають змогу законспектувати вже підготовлену 

інформацію, або мають інший функціонал. 
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На сьогоднішній день фітнес-індустрія отримала широкий розвиток як в Україні в цілому, 

так і в Маріуполі зокрема, що обумовлено підвищенням інтересу людей до здорового способу 

життя. Дана сфера характеризується високою конкуренцією, що вимагає від керівництва 

фітнес-клубів постійно знаходити нові шляхи для залучення нових та втримання постійних 

клієнтів. Тому актуальною задачею є моделювання бізнес-процесів фітнес-клубу та розробка 

заходів з реінжинірингу окремих підпроцесів, насамперед, шляхом їхньої автоматизації. 

Розглянемо бізнес-процес «Робота з клієнтом» спрямований на реєстрацію нових клієнтів та 

продаж абонементів. Клієнт звертається до адміністратора фітнес-клубу. Якщо він не є 

зареєстрованим, то інформацію про нього (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса, 

телефон) заносять в систему, після чого він стає зареєстрованим клієнтом. Зареєстрований 

клієнт може купити абонемент у будь-який день, за необхідності ознайомившись перед цим з 

прайс-листом, розкладом занять, приміщенням фітнес-клубу. Постійний клієнт обирає кількість 

занять або безліміт, або абонемент на кілька місяців та вносить оплату. Після цього 

адміністратор відкриває в системі новий абонемент та виписує його у паперовому вигляді для 

даного клієнта. 

Головним недоліком бізнес-процесу «Робота з клієнтом» є неможливість реєстрації клієнта 

та купівлі ним абонемента в режимі онлайн. По-перше, не завжди, ознайомившись зі спектром 

послуг, клієнт готовий відразу прийняти рішення. По-друге, клієнт може спочатку 

зареєструватися, а купівлю абонемента відкласти на потім, що буде потребувати повторного 

звернення до фітнес-клубу, тобто подвійних часу та грошей на проїзд. По-третє, наявна форма 

для внесення інформації про клієнта не дозволяє ефективно інформувати його про нові акції, 

зміни у розкладі, додаткові послуги. Оскільки реєстрація клієнта не передбачає внесення 

повних паспортних даних, тобто не вимагає пред’явлення документу, що засвідчує особистість, 

організацію такого процесу доцільно передбачити як офлайн, так і онлайн, при цьому 

рекомендується розширити перелік анкетних даних, додавши до нього такі необов’язкові поля, 

як електронна пошта клієнта, месенджери, соціальні мережі тощо. 

Отримання додаткової інформації про клієнтів дозволить керівництву фітнес-клуба не 

тільки оперативно доносити необхідну інформацію зручним для клієнта способом, а й 
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проводити додаткові анкетування, а за їхніми результатами – маркетингові дослідження для 

виявлення недоліків т підвищення ефективності роботи закладу. 

Розглянемо бізнес-процес «Обслуговування клієнта», який є головним в діяльності роботи 

фітнес-клубу. Зареєстрований клієнт звертається до адміністратора для запису на тренування. 

Перший підпроцес, який виконується при цьому – це «Перевірка абонемента». Клієнт 

пред’являє абонемент, а адміністратор перевіряє його статус у системі (неактивований, 

активний, заморожений, прострочений, закритий). Якщо абонемент неактивований (у тому 

випадку, коли жодного заняття по ньому ще не було), то адміністратор активує його, тобто саме 

з цієї дати буде починатися термін дії абонементу. Якщо термін дії абонемента вичерпано, але 

на ньому ще залишилися заняття, то такий абонемент автоматично отримує в системі статус 

«прострочений». У такому випадку за рішенням адміністрації, як правило за наявності у клієнта 

об’єктивних обставин, дію абонемента може бути продовжено. Такий абонемент матиме статус 

«активний» із вказанням конкретної дати, після якої він у будь-якому випадку буде мати статус 

«закритий». Якщо адміністрація не вважає за потрібним продовжувати дію простроченого 

абонемента, то він зазначається як «закритий». Якщо кількість занять в абонементі вичерпано 

навіть за умови невичерпаного терміну дії, то такий абонемент автоматично стає «закритим». У 

деяких випадках, зазначених у статуті фітнес-клубу, абонемент може бути «замороженим». 

Наприклад, більшість закладів заморозили абонементи на період карантину. У такому разі після 

повернення абонементу статус «активний» його строк дії автоматично подовжується. Тільки 

зареєстрований клієнт із абонементом у статусі «активний» може записатися на тренування. 

Другим підпроцесом є «Запис на тренування». Спочатку клієнт може зробити попередній 

запис на конкретне тренування. Слід зазначити, що за статутом фітнес-клубу деякі заняття 

можуть проходити тільки за умови попереднього запису, а інші цього не вимагають. Крім того, 

обов’язковий попередній запис може вводитися на якийсь термін, наприклад, коли в період 

адаптивного карантину кількість осіб на тренуванні суворо обмежена максимальним числом, 

або навпаки, коли є вірогідність не набрати мінімальну необхідну кількість. 

Якщо попереднього запису не було, то клієнт безпосередньо на місці обирає заняття. Це 

може бути групове заняття за розкладом, заняття в тренажерному залі самостійно або 

індивідуальне заняття з тренером. Якщо клієнт обрав групове заняття, то адміністратор відмічає 

його в системі, після чого кількість залишившихся занять на абонементі зменшується на 

одиницю, а також робить позначку в паперовому варіанті абонемента. Якщо клієнт обрав 

самостійне заняття в тренажерному залі, або індивідуальне з тренером (усе оплачується 

додатково), то таке заняття відмічається тільки для тренера, а в абонементі клієнта нічого не 

списується. Після цього клієнт отримує ключ від шафи в роздягальні, а при роботі з тренером – 

картку для тренера. 

Головна незручність такої організації запису полягає в тому, що на поточний момент це 

можна зробити тільки двома шляхами – знаходячись фізично у фітнес-клубі безпосередньо 

перед тренуванням або попередньо за телефоном. Основні проблеми, пов’язані з цим: 1) клієнт 

не може в режимі реального часу відстежувати кількість вільних місць та планувати 

відвідування фітнес-клубу (ближче до початку тренування місце може звільнитися й так і 

залишитися пустим); 2) клієнт не завжди може відстежити зміни в розкладі (про це можна 

дізнатися тільки на сайті фітнес-клубу або безпосередньо в закладі); 3) клієнта не завжди 

попереджають про заміну тренера (деякі клієнти відмінять такі заняття) або взагалі про відміну 

поточного заняття (наприклад, не набрали потрібну кількість людей, а спрогнозувати це було не 

можливо). Якщо клієнт попередньо не записувався, то в разу скасування тренування через будь-

які обставини він втрачає час і гроші на проїзд. Слід зазначити, що у разі відміни заняття 

страждає також і тренер, який не отримає оплату за таке заняття, хоча заздалегідь на цей час 

можна було оперативно перенести якесь індивідуальне заняття або поставити тренера 

інструктором в залі. 

Рішенням проблеми є розробка та впровадження «Електронного кабінету клієнта», що 

активується ще на етапі його реєстрації. У цьому кабінеті буде розміщено наступну 

інформацію: 
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1) анкетні дані клієнта (із можливістю редагування); 

2) дані про його абонемент (обрана кількість занять, використана кількість занять, статус 

абонемента, термін його дії). Клієнт може встановити опцію для отримання  (зручним для нього 

способом) нагадування, що кількість занять або термін дії абонемента закінчуються. Також 

клієнт може відправити онлайн-форму запиту для продовження дії абонементу, підкріпивши 

необхідні документи. У разі закриття абонементу можна онлайн замовити та оплатити новий; 

3) актуальний розклад групових тренувань на поточний тиждень із зазначенням часу, 

тренера, мінімальної та максимальної кількості осіб, кількості вільних місць. Попередньо 

записатися на групове заняття можна, просто відмітивши його у розкладі, після чого воно 

відобразиться у календарі тренувань клієнта, а коли матиме статус «проведене» – буде 

відмічене в його абонементі. Крім того, можна запланувати тренування в тренажерному залі. 

Також можна відправити запит на проведення індивідуального заняття з конкретним тренером. 

4) власний календар тренувань, де зазначено як попередньо заплановані дати та час 

тренувань, так і проведені тренування; 

5) додаткові послуги (оренда чарунка для зберігання речей, замовлення спортивного 

харчування, оренда/купівля спортивного інвентаря або спортивного одягу тощо); 

6) додаткова інформація (акції, знижки, анкетування, повідомлення, нагадування тощо). 

Таким чином, проведено аналіз основних бізнес-процесів фітнес-клубу та запропоновано 

заходи з їхнього реінжинірингу, а саме впровадження «Електронного кабінету клієнта». 
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У сучасному промисловому виробництві постає багато питань щодо зниження собівартості 

продукції та покращення її характеристик, що значною мірою впливає на конкурентність 

продукції на світовому ринку.  

Прокатка металів відноситься до числа основних способів обробки металів тиском. 

Прокаткою отримують вироби різноманітної форми та розмірів. Як і будь-який інший спосіб 

обробки металів тиском прокатка служить не тільки для отримання потрібної форми виробів, а 

й для формування у них певної структури і властивостей. Процес прокатки має високу 

енергоємність та вимагає технологічного, складного та дорогого обладнання.  

Моделювання процесу листової прокатки дасть можливість виявити вплив різних 

параметрів режиму прокатки, підкату і осередку деформації, а також значно оптимізувати 

процес листової прокатки ще до реалізації самого процесу. 

Моделювання бізнес-процесів – це ефективний засіб пошуку шляхів оптимізації діяльності 

виробництва, що дозволяє визначити, як воно працює в цілому і як організована діяльність на 

кожному робочому місці. Опис бізнес-процесів проводиться з метою їх подальшого аналізу і 

реінжинірингу. Метою реінжинірингу може бути впровадження інформаційної системи, 

скорочення витрат, підвищення якості продукції, створення посадових і робочих інструкцій 

тощо, а детальний опис процесів не становить цінності. 

На основі моделювання бізнес-процесів були розроблені модель процесу листової прокатки 

та система для моделювання процесів прокатки.  

Основою математичної моделі є метод кінцевих різниць. Це наближений метод розв'язання 

крайових задач для рішення диференціальних рівнянь. Суть методу наступна: на дану область 

(вісь стрижня, серединну поверхню оболонки або об'ємне тіло) наносимо сітку вузлів 

(відповідно одновимірну, двовимірну або тривимірну). Похідні, які входять в диференціальні 
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рівняння і крайові умови наближено замінюємо відповідними різницевими співвідношеннями 

за формулами чисельного диференціювання та виражаємо через невідомі значення шуканої 

функції в вузлах сітки. В результаті зводимо задачу до системи алгебраїчних рівнянь, в якій 

невідомими величинами є значення шуканих функцій у вузлах раніше створеної сітки. 

Вирішивши цю систему, отримаємо наближене чисельне рішення поставленого завдання. 

Суттєва перевага методу кінцевих різниць по відношенню до інших чисельних методів – це 

незначна залежність використовуваного алгоритму від виду диференціальних рівнянь і 

крайових умов задачі. Недолік, в свою чергу, полягає в тому, що доводиться вирішувати 

системи алгебраїчних рівнянь високих порядків. Цей недолік пом'якшується тим, що матриці 

систем рівнянь заповнені не повністю. 

Головними проблемами для отримання розрахункових даних є відсутність доступних 

вузькоспеціалізованих програмних продуктів. Спеціалізоване програмне забезпечення є занадто 

дорогим, вимагає спеціально підготовлених працівників, не завжди дозволяє обмінюватися 

даними по мережі Інтернет, рідко є кросплатформеним, має високі технічні вимоги до 

обладнання. 

Для розробки програмного забезпечення, що вирішує проблеми, що зазначені вище, було 

прийнято використовувати сучасні веб-технології, а саме технологію React та мову 

програмування JavaScript. Головною особливістю даної технології є компонентний підхід 

(кожен компонент може розроблятися окремо та використовуватися у інших прикладеннях) та 

швидкодія.  

Прикладення представляє собою інструмент для розрахунків процесів прокатки металу. 

Вхідними параметрами програми є інтегральні характеристики напружено-деформованого 

стану.  Отримані локальні характеристики напружено-деформованого стану можна відобразити 

у вигляді графіків та масиву даних. За допомогою розробленого прикладення можливе 

проведення порівняльного аналізу с метою отримання оптимальних характеристик процесу 

прокатки. Також передбачена можливість зберегти результати у «Історії користувача» із 

коментарем, щоб зафіксувати найбільш доцільний результат та звертатися до нього у 

майбутньому. Отримані дані можна за необхідності зберегти у форматі таблиці MS Excel. Для 

забезпечення захисту даних та серверу від різного виду мережевих атак додано захист зі 

сторони сервера за допомогою облікових записів. Також розроблена адміністративна система 

керування користувачами, де можна видаляти та редагувати облікові записи користувачів. Для 

цих задач використано фреймворк Laravel та СУБД – MySql. 

Одна з найбільш важливих переваг прикладення – кросплатформенність та 

кросбраузерність.  Це означає, що прикладення можна використовувати для дистанційної 

роботи, що є дуже необхідним в часи пандемії. Прикладення можна використовувати на будь-

якому пристрої: комп'ютер, ноутбук, планшет та навіть телефон, причому не важлива 

операційна система та браузер на пристрої. Всі ці переваги прикладення суттєво вирізняють 

його серед інших подібних програм. Слід визначити ефективність розробленої математичної 

моделі при вдосконаленні бізнес-процесів виробництва прокату.  
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У системному аналізі існує декілька методів, які використовуються при структуруванні 

проблем. Одним з таких методів є метод аналізу ієрархій. 

Метод аналізу ієрархій – це систематична процедура, що ґрунтується на ієрархічному 

поданні елементів, які визначають суть проблеми [1]. Проблема піддається декомпозиції на 
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простіші складові з оцінкою децидента, відносного ступеня взаємодії елементів отримуваної 

ієрархічної структури. У методі використовуються жорсткі оцінки в шкалі відношень. Метод 

аналітичної ієрархії будується на принципі ідентичності та декомпозиції і містить процедури 

синтезу множинних тверджень, отримання пріоритетності критеріїв та знаходження 

альтернативних рішень [2]. 

За характером зв’язків між критеріями й альтернативами визначається два типи ієрархій: 

 з однаковим числом і функціональним складом альтернатив під критеріями; 

 з різним числом і функціональним складом альтернатив під критеріями. 
У методі аналізу ієрархій є три методи порівняння альтернатив: попарне, порівняння 

альтернатив щодо стандартів і порівняння альтернатив копіюванням. 

Побудова ієрархії починається з окреслення проблеми дослідження. Потім будується 

власне ієрархія, що передбачає мету, розташовану в її вершині, проміжні рівні і альтернативи, 

що формують найнижчий ієрархічний рівень. Існує кілька альтернативних способів графічного 

відображення ієрархії. 

Перший варіант – конкретизація заданої множини елементів. Другий – припускає синтез 

загальніших елементів із заданих частин. Третій варіант – упорядкування попередньо заданої 

множини елементів на основі їхнього попарного порівняння. 

У випадку ієрархічного представлення проблем матриця складається для порівняння 

відносної важливості критеріїв другого рівня відносно до загальної мети першого рівня, далі 

будуються такі самі матриці для парних порівнянь наступного рівня відносно елементів 

попереднього. 

Наступним кроком є формування локальних пріоритетів на основі матриць попарних 

порівнянь, які відображають відносний вплив множини елементів наступного рівня на елемент 

безпосередньо попереднього рівня. Знаходиться бажаність, сила впливу, цінність чи 

ймовірність для кожного окремого об’єкта шляхом обчислення множини власних векторів для 

кожної з обернено симетричних матриць та нормалізації результату з отриманням вектора 

пріоритетів. Обчислення головного власного вектора х = (х1, х2, …, хn) позитивної квадратної 

матриці А = {аij} проводиться на підставі визначення-рівності 

    Ах = λmax x,       (1) 

де λmax – максимальне власне значення матриці А. 

Принцип синтезу пріоритетів полягає в наступному. При русі згори донизу локальні 

пріоритети перемножуються на пріоритет відповідного критерію безпосередньо вищого рівня 

та підсумовуються за кожним елементом відповідно до критеріїв, на які діє цей елемент. Кожен 

з елементів наступного рівня множиться на одиницю, тобто на вагу єдиної мети першого 

(найвищого) рівня. Це дає складений пріоритет такого елемента, який потім використовується 

для зважування локальних пріоритетів елементів, що порівнюються з ним як з критерієм та 

розташовані на рівень нижче. Ця процедура продовжується до найнижчого рівня. 

Ієрархічний синтез використовується  для зважування власних векторів матриць парних 

порівнянь альтернатив вагами критеріїв, наявних в ієрархії, а також для обчислення загальних 

пріоритетів альтернатив. Після розв’язання задачі ієрархічного синтезу оцінюється 

однорідність всієї ієрархії за допомогою підсумовування показників однорідності всіх рівнів, 

приведених шляхом зважування до першого ієрархічного рівня, де знаходиться коренева 

вершина. Кількість кроків алгоритму з обчислення однорідності визначається конкретною 

ієрархією. Відношення однорідності для ієрархії загалом визначається за формулою  

   І0 = Іu / М (Іu),      (2) 

де М (Іu) – індекс однорідності ієрархії при випадковому заповненні матриць попарних 

порівнянь. 

Для підвищення ступеня об’єктивності і якості процедури прийняття рішень проводиться 

групова експертиза, причому множина експертів може бути поділена на підмножини залежно 

від області експертизи, обумовленої характером критеріїв. Агрегування тверджень експертів 

здійснюється за допомогою середнього геометричного. У багатьох випадках існує необхідність 

зважування тверджень та оцінок експертів з метою врахування їх кваліфікації. У цьому випадку 
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і для отримання обґрунтованих ваг експертів можна застосовувати метод аналізу ієрархій на 

основі ієрархічної системи критеріїв оцінювання кваліфікації експертів. 

Застосування методу аналізу ієрархій з побудованим деревом цілей дає змогу обрати 

альтернативний напрямок подальших детальних досліджень. 
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За останній рік, сфера внутрішнього українського туризму розширилася, внаслідок чого 

з'явилась необхідність застосування новітніх методів обробки потоків інформації і 

вдосконалення способів прийняття рішень в туристичній діяльності. Особливо актуальним, у 

сучасних умовах, є удосконалення методів інформаційного  та аналітичного забезпечення 

розвитку туризму на рівні країни [1]. 
Тобто інформаційна підтримка туризму, має ґрунтуватися на сучасних можливостях 

інформаційно-комунікаційного апарату, включати інтелектуальну обробку і аналіз даних та  

враховувати сучасні алгоритми прийняття рішень. 
Огляд сучасних джерел у галузі внутрішнього українського туризму, показав, що технології 

глибинного аналізу даних та інтелектуальні методи обробки інформації, недостатньо 

використовуються як у програмно-прикладному комплексі туристичних компаній, так і у 

мобільних додатках, призначених для подорожі по країні, а дослідження ролі систем підтримки 

прийняття рішень для бізнес-аналітики, основаних на великих даних в українських публікаціях 
є мізерною і дуже роздробленою.  

Будь-яка туристична компанія, повинна використовувати свої управлінські та маркетингові 

послуги стратегії, тактики та інструменти для досягнення і підтримання стійких конкурентних 

переваг [1]. Таким чином, використання новітніх досягнень у галузі обробки даних, стає однією 

з переваг для компанії туристичного бізнесу. Тобто, з ростом внутрішніх туристичних 

подорожей в країни, також повинна зростати і потужність засобів інформаційної підтримки 

туристичного бізнесу.  

Огляд таких закордонних програмних засобів, як SYMIX, SyteLine, Syte Guide, R3, показав, 

що впровадження інтелектуального аналізу даних, та “Big Data” (великих даних), є ефективним 

засобом інформаційної підтримки та прийняття рішень в туристичних організаціях, але західні 

пакети, в повній мірі не відповідають потребам внутрішнього українського туризму. 

Метою статті є дослідження існуючого стану впровадження новітніх технологій для 

інформаційного забезпечення внутрішнього туризму в Україні, а також порівняння технології в 

mailto:shtimmerman.l@gmail.com
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області розробки аналізу даних і застосування інтелектуальних систем підтримки прийняття 

рішень для оптимізації програмних продуктів у сфері внутрішнього туризму.  

Розвиток інтелектуальних технологій обробки і аналізу даних, дозволяє впровадити складні 

алгоритми прийняття рішень, у будь-якій сфері, включаючи і туристичну. Що в свою чергу, 

допоможе задовольнити потреби зацікавлених у внутрішньому туризмі осіб і дозволить на 

новому рівні створювати конкурентно спроможні програмні засоби.  

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, зазвичай містять автоматизовану 

підтримку моделей, зберігання даних та онлайн-аналітичну обробку інформації [1].  

Прийняття рішень, в більшості випадків полягає в генерації можливих альтернатив рішень, 

їх оцінці і виборі кращої альтернативи [2]. 

Визначимо структурні та аналітичні аспекти інформаційної підтримки сфери туризму 

(рисунок 1)  

Загалом, можна виділити наступні елементи розвитку сучасного інформаційного 

забезпечення туристичного бізнесу:  

1) Забезпечення інтелектуального аналізу статистичної інформації; 

2) Модернізація технічних засобів надання інформації клієнтам. 

3) Підвищення рівня технічної підтримки клієнтів. 

4) Вдосконалення алгоритмів надання інформаційних послуг. 

5) Розвиток системи підтримки прийняття рішень. 
 

Рисунок 1 – Структурні та аналітичні аспекти інформаційної підтримки  сфери туризму 

 

Для впровадження етапів інформаційного розвитку внуртішнього туризму, необхідно 

визначити технології, структуру та склад систмеми підтримки прийняття рішень та роль 

великих даних, в складі таких систем. На рисунку 2, представлена загальна структура  

інтеллектуальної СППР в індустрії внутрішнього українського туризму.  

Якщо база даних є джерелом кількісних характеристик туристичної галузі, то база знань 

містить знання, які відбивають закономірності розвитку внутрішнього туризму і дають змогу 

прогнозувати й виводити з допомогою міркувань нові факти, які не належать до бази даних.  [5] 

Таким чином, для збереження інформації в інтелектуальних системах підтримки прийняття 

рішень, використовуються сховища даних, як на основі бази даних, так і на основі баз знань. 

Для аналізу таких сховищ даних, недостатньо використовувати тільки системи керування 

базами даних (СКБД), та управління базами знань, потрібні інструменти для роботи з великими 

даними. Впровадження таких систем в українській внутрішній туристичний бізнес, включає 

наступні особливості: 

 налагодження методів збору даних з різних джерел, таких як Інтенрет-каталоги, 

Інтернет-додатки,  результати опитувань, коментарів, відгуків; 

 обробка і аналіз даних різного типу та формату; 

 впровадження модулів звітування, візуалізації та рейтингу. 

 Впровадження вищезазначених модулів, дозволить допомогти вчасно ідентифікувати    

потреби клієнтів у сфері внутрішнього українського туризму. Для впровадження методів 

обробки і аналізу даних, використовуються алгоритми наведені у таблиці 1.  

Структурні та аналітичні аспекти 

інформаційної підтримки   

сфери туризму 

 Аналітика,  

маркетинговий аналіз 

 Розробка та впровадження 

інноваційних технології 

Інформаційна  підтримка  

надання послуг 
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Рисунок 2 – Загальна структура  інтеллектуальної СППР  

в індустрії внутрішнього українського туризму 

 

 

Таблиця 1 – Поділ алгоритмів обробки і аналізу даних, за типом виконуванных задач. 

№ Назва алгоритму Функціональне описання 

1 
Алгоритм тимчасових 

рядів. 

Дозволяє візуалізувати зміну будь-якої контрольної цінності в 

часі. Це графік залежності цієї величини від часу.  

2 Алгоритм Байеса. 
Класифікація. Вирішує проблеми, пов'язані як з дискретними так і 

з номінальними атрибутами. 

3 
Алгоритм дерева 

прийняття рішень. 

Класифікації та прогнозування. Дозволяють візуально і аналітично 

оцінити результати вибору різних рішень. 

4 
Алгоритм 

кластеризації. 

Сегментація даних, тобто розподіл даних в набір точок, об'єктів 

або їх групування.  

 
Алгоритм 

взаємозв'язків. 

Кластеризація текстів, обробка змін у колекціях текстів і пошук, 

які вирішуються на основі розпізнавання іменованих елементів 

(сутностей, власних назв, імен), пошуку зв’язків об’єкта, 

виділення термінології (знаходження ключових слів), авто-

реферування (виділення з тексту змістовної чи оціночної 

інформації). 

6 
Алгоритм нейронної 

мережі. 
Задачі прогнозування, класифікації, прийняття рішень. 

7 
Алгоритм лінійної 

регресії. 

Задачі прогнозування, де допустимим відповіддю є дійсне число 

або числовий вектор 

8 
Алгоритм логістичної 

регресії.  

Задачі класифікації, де алгоритм розділяє гиперплоскости між 

об'єктами різних класів. 
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Впроавдження алгоритма, для прийняття рішень в сфері внурішнього українсьго туризму, 

може бути реалізовано як за допомогою сворення власного програмного продукта, так і за 

допомогою одного з існуючих типових бізнес-рішень: 

  QlikView. Програма бізнес-аналітики. 

 Microsoft Power BI.  Програма бізнес-аналітики, що надає аналітичні відомості для 
прийняття швидких і обгрунтованих рішень керівниками 

 Oracle Business Intelligence Cloud Service. Онлайн-сервіс бізнес-аналітики, спрямована на 
поліпшення якості аналізу даних за рахунок керування уявленнями і візуалізацій. 

 SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI). Онлайн-сервіс бізнес-аналітики, що 

дозволяє приймати рішення в режимі реального часу, грунтуючись на великій кількості різної 

інформації. 

 BIPLANE24. Аналітичний інструмент, що дозволяє управляти бізнес-звітністю і 
контролювати виконання ключових показників ефективності. 

Таким чином, після впровадження одного з існуючих алгоритмів обробки і аналізу даних, 

сфера внутрішнього туристичного бізнесу Країни, матиме біль ефективні інструменти для 

прийняття рішення. 

Таким чином, впровадження інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень,  

допоможе розвинути внутрішній український туризм. Великі дані, що генеруються на сайтах 

пов'язаних з туризмом, будуть оброблятись у реаьному часі, что сприятиме розвитку та 

поліпшеню якості надання послуг у сфері ткризму. Методи аналізу великих даних, що 

генеруються в Інтернет, нададуть більш детальну інформацію про стан туристичного бізнесу та 

потреби подорожуючих. Інтелектуальний підхід обробки даних,  спрямований на оцінку стану 

та прийняття стратегічних рішень в управлінні туристичними напрямками. 

У цьому контексті великі дані доможуть вплинути на ефективність роботи  туристичних 

компаній та допомогти приймати кращі стратегічні та тактичні рішення та задовольнити 

сучасні потреби клієнтів. Окремі заходи внутрішнього туризму, часто відбуваються досить 

ізольовано і вирішують питання конкретного місця, або населеннго пункта, не враховуючи 

загальні потреби країни. Підходи на основі “великих даних”, дозволяють працювати з 

інформацією практично всього населення країни, генеруючи відповіді на питання вподобань, 

досліджувати думки, поведінку при подорожах і формулювати корисні пораді.  
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Неперервний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, надає можливість 

впровадження нових рішень в галузь пожежної безпеки. В роботі розглянута можливість 

застосування систем підтримки прийняття рішень для вирішення задач пожежної безпеки. 

Відповідно до поставлених задач, проаналізовано публікації за останній період часу, які 

відображають стан проблеми пожежної безпеки Незважаючи на велику увагу до безпеки, 

інноваційні технології недостатньо  використовуються для аналізу інформації і попередження 

існуючі небезпеки. 

Деякі компанії, як наприклад «Сіменс» пропонують інтелектуальні системи пожежної 

безпеки, прикладом є система виявлення загорянь «Cerberus ECO». Дані системи відповідають 

світовим стандартам у пожежній безпеці та надають можливість виявити небезпеку, але 

власних аналогів подібних систем, у нашій країні немає. Тому доцільно проводити дослідження 

в можливості застосування новітніх інформаційних технології у власних розробках пожежної 

безпеки.  

Мета дослідження – запропонувати систему підтримки прийняття рішень для задач 

пожежної безпеки.  

Системи протипожежного захисту – це комплекс технічних засобів, встановлений за об'єкті, 

який призначений для виявлення, локалізації та ліквідації пожежі без втручання людини, 

захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів 

пожежі [1]. 

До складу систем протипожежного захисту входять: 
 система пожежної сигналізації; 

 автоматична  автономна система пожежогасіння; 

 система оповіщення про пожежу та управління евакуацією; 

 система проти димного захисту; 

 система централізованого пожежного спостереження; 

 система диспетчеризації СПЗ. 

Також до складу систем протипожежного захисту можна віднести: грозозахист, пожежні 

ліфти, пожежні крани і кран-комплекти, протипожежні двері, ворота, завіси. 

Для забезпечення протипожежної безпеки, головним є раннє виявлення небезпек. Для 

вдосконалення існуючих рішень, повинні використовуватися новітні розробки в галузі 

інформаційних технологій, які можуть виявляти продукти горіння на стадії до появи видимого 

диму або вогню. 

Серед причин пожежного загоряння, найчастішими є перезавантаження електромережі або 

стару електропроводку. На рисунку 1, запропоновано алгоритм взаємодії системи прийняття 

рішень при пожежної небезпеці, з зовнішнім середовищем.  

На рисунку 1, показано, що всі елементи системи підтримки рішень, повинні бути пов'язані 

з задачами виявлення небезпеки і взаємодіяти як безпосередньо з постачальниками, на етапи 

впровадження системи, так і з користувачами на етапі моніторингу, так і з фізичним 

обладнанням задля забезпечення моніторингу всіх елементів протипожежної системи. 

Взаємодія всіх систем забезпечується на апаратному рівні, та працює з урахуванням 

відмовостійкості. Важливим фактором безперебійної роботи системи, є її автономність.   

Основними завданнями системи підтримки рішень, це інтелектуальна обробка даних та 

оцінка стану небезпеки. Для цього необхідно враховувати наявність засобів ліквідації пожеж,  
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терміни проведення запланованих протипожежних робіт, та впровадити алгоритми розрахунків 

стану елементів електромережі.  

Основними задачами систем підтримки прийняття рішень в задачах пожежної безпеки,  є 

прогнозування ситуації, організація сил і матеріально-технічних засобів відповідно до плану 

пожежної безпеки, а також ліквідація наслідків небезпечних ситуацій.[2] 

Структура системи підтримки рішень в задачах пожежної безпеки, може бути поділена на 

наступні підсистеми: 

 підсистема сховища даних (інформація з датчиків, статистична інформація); 

 підсистема прогнозування, на основі аналізу роботи електромережі та інших елементів, 
підключених до протипожежної системи; 

 підсистема моделювання небезпечних ситуацій та варіантів їх запобігання; 

 підсистема прийняття рішень та реагування, при виникненні небезпечної ситуації. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм системи прийняття рішень при пожежної небезпеці 



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2020» 24.11.2020 р. Маріуполь 

36 

У зв’язку з тим що основною причиною побутових пожеж в наш час, є раптове загоряння, 

доцільно біль детально розглянути причини такого згорання, для подальшого використання у 

алгоритмах обробки даних для передбачення таких ситуації.  Більшість електричної проводки 

не перевіряється, оскільки вона знаходиться у спеціальних жолобах в середині стіни, тому 

важливо передбачити всі ймовірні випадки і такі фактори як сирість, перепади температури в 

приміщенні. На рисунку 2, наведено схему які фактори можуть впливати на роботу проводки. 

Рисунок 2 – Фактори, які впливають на роботу електромережі 
 

Враховуючи такі фактори пожежної небезпеки, як загоряння проводки, можна виділити 

п'ять основних причин такого загоряння: 
 стара електропроводка; 

 слабкі  з’єднання елементів проводки; 

 надмірне навантаження на мережу; 

 помилки при з’єднання елементів електромережі; 

 низька кість елементів електромережі та електропроводки.  
Також необхідно враховувати попередні вбудовані електромережеві проводки, які можуть 

залишатись у старих будівлях.   

Враховуючи найбільш вірогідний фактор ризику пожежної небезпеки, запропоновано 

систему підтримки рішень, яка врахує навантаження системи, стан електричної проводки,  

автоматично реагує у випадках перевантаження електромережі, оцінює аварійну ситуацію, 

розраховує порядок дії  при виявленні перших ознак загорянь. 

На рисунку 3, представлено алгоритм виявлення небезпечних ситуацій пов'язаних з 

елементами електромережі, а саме підсистема перевірки електропроводки. Данні до підсистеми 

надходять з електромережі, та перевіряються на наявність відхилень в поточному стані, від 

норми. При відхиленні даних, які надійшли від датчиків від норми, перевіряється яке саме 

відхилення має місце, наскільки показники перевищують допустимі норми відхилення та де 

знаходиться точка навантаження. Після перевірки і виявлення небезпеки,  система підтримки 

рішень впроваджує або алгоритм перезавантаження системи, або вмикає аварійне відключення 

живлення. 

Отже система підтримки прийняття рішень, при виявленні небезпечних ситуацій, в 

автоматичному режимі контролює навантаження на вузли та вимикає або знижує навантаження 

шляхом часткового виключення конкретних точок, або повного відключення живлення в 

зношування 

втомне аброзивне 
гідро- 

аброзивне 
кавітаційне ерозійне 

газо- 

аброзивне 

окислювальне фреттинг-корозія механічне 

корозійно-механічне 
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електромережі. Це особливо важливо, в тих будівлях, де існує велика кількість вузлів 

електромережі і постійний контроль стану працездатності електричної проводки та вузлів 

електромережі. 

 
Рисунок 3 – Алгоритм виявлення небезпечних ситуацій пов'язаних з елементами 

електромережі 

Таким чином, впровадження інтелектуальної системи постійної перевірки працездатності 

проводки, на основі багатокретиріальної інформації і запровадження аналітичних алгоритмів, 

приводить не тільки до відключення деяких вузлів, при виявленні перевантажень, зменшення 

вірогідності загоряння, а й до автоматизованого процесу прийняття рішень щодо відключення 

або зменшення навантаження електромережі. Що в свою чергу, надає змогу реагувати на 

загрозливі ситуації вчасно і запобігти розповсюдження вогню, навіть при загорянні в 

електромережі.  

Запобігання небезпечних ситуацій в пожежній безпеці, є багаторетеріальною задачею і 

вимагає від системи підтримки прийняття рішень реагування, взаємодії з усіма вузлами 
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електромережі, обробки показників апаратної частини, впровадження алгоритмів обробки 

інформації з датчиків, та передбачення надзвичайних ситуацій, в залежності від отриманої 

інформації. Все це підвищить безпеку та надасть змогу автоматизувати процес виявлення і 

реагування на небезпечні ситуації, які можуть приводити до пожежі.  

Для впровадження системи підтримки прийняття рішень в питаннях пожежної безпеки, 

необхідно: 
 впровадити інтелектуальні алгоритми обробки інформації, такі як класифікація, метод 

Байєса, Адабустинг. 

 налагодити збір інформації з якомога більшої кількості вузлів електромережі та 
проводки; 

 визначити багатокретеріальсть факторів, впливаючих на небезпечні ситуації у 
конкретних електромережах; 

 вжити заходи до перевірки неточності, розбіжності в роботі системи та розробити 

алгоритми їх усунення.  
На підставі проведеного аналізу літератури та сучасних систем підтримки прийняття рішень 

у питаннях пожежної безпеки, було визначено необхідність впровадження новітніх досягнень в 

інтелектуальній обробці інформації, для виявлення та прогнозування небезпечних ситуації у 

роботі електромереж. Запропоновано структуру, системи підтримки прийняття рішень в 

визначенні небезпечних ситуації при загорянні проводки та інших вузлів електромережі. 

Запропоновано використання алгоритмів класифікації для виявлення небезпечних вузлів 

електромережі, передбачення надзвичайних пожежних ситуації та їх попередження. Для 

побудови СППР, було надано схеми та алгоритми, описано основні функції підсистеми аналізу 

працездатності електронної проводки електромережі. 
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Сьогодні велика кількість моряків стикаються з проблемою пошуку роботи в судноплавних 

компаніях. Основною метою проекту є створення додатку, який автоматизує процес пошуку 

роботи морякам, завдяки автоматизації процесу пошуку судноплавних компаній, формування та 

створення власного резюме та розсилки електронних листів. 

Для досягнення мети спочатку було вивчено принцип роботи мережевого протоколу SMTP 

[1], при цьому використовувався метод критичного аналізу наукової і методичної літератури. 

Далі, з використанням метода моделювання і аналогії, було розроблено алгоритм програми та 

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly96cC5lZHUudWEvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9rb25mL3BvemhlemhuYV9iZXpwZWthLnBkZg%3D%3D
mailto:mykyta.yaromenko@martechlicey.ukr.education
mailto:bykoff@martechlicey.ukr.education
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створено бази даних з електронними скриньками судноплавних компаній, та останньою дією, 

завдяки експериментальному методу було розроблено інтерфейс програмного модуля, 

використовуючи оболонку відомого фреймворку Qt – PyQt5 [2]. 

Реалізуючи мету та завдання проєкту, були дослідженні різноманітні мови програмування: 

Python, Java, C++, Ruby та інші. Порівнюючи їх можливості була обрана мова програмування 

Python [3] її переваги – це великі можливості у створенні десктоп-додатків та в зручному 

синтаксису. Процес створення системи проходив у середовищі Visual Studio. 

Система складається з програмного модуля та модуля бази даних. Модуль бази даних 

містить більш ніж 1000 електронних адресів крюїнгових компаній, та має структуру key-value 

database. База даних заповнювалась завдяки парсеру, написаного також мовою програмування 

Python, завдяки бібліотекам Beautiful Soup 4 та Requests [4]. Бібліотека Requests відправляє 

HTTP запити за необхідними електронними адресами, а бібліотека Beautiful Soup 4 допомагає 

виявити необхідну інформацію. Парсер збирає електронні адреси з сайтів, які включають в себе 

багато електронних адресів судноплавних компаній.  

Додаток діє наступним чином: користувач вводить дані особистої електронної пошти в 

систему. Далі завдяки алгоритму вони перевіряються на коректність. Якщо перевірка пройшла 

вдало, вони кодуються та записуються у файл формату JSON, що є текстовим форматом для 

зручного збереження даних [5]. Далі відкривається вікно, де користувач обирає регіон, за яким 

буде здійснюватися розсилка електронних листів. Після цього, користувач обирає один із двох 

режимів. Перший – Aplication Generator. Це режим, де після заповнення форми створюється 

резюме моряка та відправляється за електронними скриньками судноплавних компаній. Другий 

режим – Manual Mode. Обираючи його, користувач власноруч вказує путь до резюме, після чого 

також здійснюється відправлення електронних листів за крюїнговими компаніями.  

В результаті досліджень було отримано додаток, який здатний створювати розсилку за 

електронними скриньками судноплавних компаній. Даний додаток зможе використовувати 

кожен моряк, з метою пошуку роботи на морських судах. У майбутніх планах є збільшення 

швидкості розсилок, створення онлайн версії додатку, удосконалення алгоритму формування 

резюме моряка та розширення бази даних електронних скриньок судноплавних компаній.  
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Донецької області» 

 

Однією з найскладніших задач в інформаційних технологіях є задача комп'ютерного зору. 

Для вирішення даної задачі використовують нейронні мережі в зв'язку з тим, що вони слабо 

чутливі до змін вхідного сигналу й мають високу швидкість розпізнавання.  

У звичайної повнозв'язанной нейронної мережі[1], кожен нейрон пов'язаний з усіма 

нейронами попереднього шару, кожний зв'язок має свій персональний ваговий коефіцієнт. Це 

призводить до того, що доводиться навчати велику кількість ваг. Отже, знадобиться багато 

даних для навчання такої нейронної мережі. Так само в звичайну повнозв’язану мережу 

зображення подають у вигляді горизонтальних ліній пікселів вхідного зображення, таким 

чином ми втрачаємо інформацію аналізуючи сусідні пікселі по горизонталі, але не по вертикалі, 

а при роботі з зображеннями важливо враховувати і те й інше. 

Для усунення цих недоліків існує архітектура згорткових нейронних мереж [2]. Ця 

архітектура передбачає використання для кожного шару мережі порівняно невелика кількість 

матриць згортки (ядер згортки). 

Основною метою роботи є створення згорткової нейронної мережі, для класифікації 

об’єктів та створення на її основі програми «Mask detection» для визначення та класифікації 

обличь з маскою і без маски. 

Для досягнення даної мети були проаналізовані принципи архітектури та роботи згорткових 

нейронних мереж, вивчена мова програмування Python та бібліотеки для створення нейронних 

мереж, при цьому використовувався метод критичного аналізу наукової та методичної 

літератури. Використовуючи методи моделювання та синтезу, була створена власна згорткова 

нейронна мережа для класифікації об’єктів та розроблена на її основі додаток «Mask detection» 

для визначення та класифікації обличь з маскою і без маски. 

Додаток діє наступним чином: зображення з веб-камери передаються до нейронної мережі 

із бібліотеки програмування «OpenCV». Ця нейронна мережа визначає, де на зображеннях є 

обличчя, вирізає ці частинки та відправляє їх до власної згорткової нейронної мережі, яка 

проводить їх остаточну класифікацію. Потім залежно від того ці людина в масці ці ні, програма 

обводить обличчя людини або зеленим або червоним прямокутником. 

Була створена власна згорткова нейронна мережа, яка може класифікувати об’єкти. На її 

основі розроблена програма «Mask detection» для визначення та класифікації обличь з маскою і 

без маски на відео. 

На майбутнє планується збільшити якість роботи програми, створити програми для 

класифікації не тільки людських обличь, але й для інших видів об’єктів, вивчити інші види 

архітектур нейронних мереж та їх використання в реалізації машинного інтелекту.  

 

Список використаних джерел 

1. Лутц, Марк. Изучаем Python, том 1, 5-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: ООО «Диалектика», 

2019. – 832 с. : ил. – Парад, тит. англ. 

2. Жерон, Орельен. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn и TensorFlow: 

концепции, инструменты и техники для создания интеллектуальных систем. Пер. с англ. – СпБ.: 

ООО "Альфа-книга': 2018. – 688 с.: ил. – Парал. тит. Англ 

 

 

mailto:bykoff@martechlicey.ukr.education
mailto:bykoff@martechlicey.ukr.education
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Python
https://uk.wikipedia.org/wiki/OpenCV


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2020» 24.11.2020 р. Маріуполь 

42 

Альошин С. В., Волощук С. О., Федоров Д.С. Підтримка прийняття рішеннь по протидії експлуатації вразливостей он-лайн гемблінгу  

ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЬ ПО ПРОТИДІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ВРАЗЛИВОСТЕЙ ОН-ЛАЙН ГЕМБЛІНГУ 

Альошин Сергій Вікторович, ст. викладач кафедри комп’ютерних наук, 

alioshin_s_v@pstu.edu,
1 
Волощук Сергій Олексійович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри 

інформатики, varanguah@gmail.com,
1
 Федоров Дмитро Сергійович, ст. гр. ВТ-19-М, 

evenprime113@gmail.com 
1 

1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Ринок інтернет-казино один з найбільш неординарних з точки зору зростання капіталу. За 

прогнозом аналітиків Reportbayer Ltd. оборот ігрової індустрії он-лайн гемблінгу в 2023 році 

складе 525 мільярдів доларів [1]. В он-лайн гемблінгу виграш повністю або в значній мірі 

залежить не від досвіду гравця, а від випадковості. Україна з помітним відставанням 

приєдналася до списку регульованих ринків он-лайн гемблінгу, прийнявши Закон «Про 

державне регулювання діяльності відносно організації та проведення азартних ігор» [2]. 

Для забезпечення довгострокового потенціалу та отримання прибутку в майбутньому 

гемблінг індустрія проводить маркетингові акційні програми, в рамках яких забезпечуються 

можливості гравця грати на більш вигідних умовах. Акції стимулюють ігровий процес, 

дозволяють сервісу отримувати більше депозитів. Навіть проста наявність коштів на рахунках 

гравців вже приносить гемблінг сервісу прибуток через капіталізацію та інше. 

Служби гемблінг сервісів використовують інформаційно-аналітичні системи (ІАС) для 

підвищення ефективності своєї роботи. Адекватні математичні моделі включені до таких ІАС 

дозволяють прогнозувати результати маркетингових акцій, їх вплив на важливі характеристики 

функціонування онлайн сервісу: інтегральну лояльність клієнтів, обсяг депозитів та ін. Однак 

складність моделей, а також можлива динамічна зміна як їх параметрів, так і структури, 

обумовлює вразливості маркетингових акцій, які недобросовісні клієнти можуть експлуатувати. 

Акції всупереч прогнозам бувають не привабливими та ігнорованими клієнтами, що не 

виправдовує операційні витрати сервісу, і в крайньому випадку може привести до їх 

скасування, що негативно відображається на лояльності гравців. Доцільно створення системи 

підтримки прийняття рішень (СППР), яка допоможе мінімізувати ризики прогнозування. 

Для вирішення проблеми розроблено алгоритми, що розраховують операційні 

характеристики заходів і акцій он-лайн гемблингу. Розроблено СППР, для прогнозування 

операційних характеристик акцій. При створенні системи в якості основи була обрана форма 

додатка WPF і мова програмування C#. Для зберігання даних, що використовуються в 

розроблених алгоритмах, була задіяна СУБД Microsoft Access. 

СППР дозволяє аналітику отримувати прогнози операційних характеристик для 

маркетингових акцій з вибраними наборами заходів з протидії експлуатації вразливості 

недобросовісними клієнтами. Формуються всі можливі комбінації заходів та їх параметрів з 

прогнозуванням операційних характеристик і забезпечується підтримка прийняття рішення 

аналітиком про фінальний набір заходів, який буде включений до акції. Програма працює з БД 

акцій, заходів та клієнтів, що містить, наприклад, інформацію про клієнтів, їх вік, баланс, 

прибуток і ін., дозволяє формувати запити до БД і виводити залежності відповідно до різних 

факторів, групувати дані по кластерам та має інший функціонал. 
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Сьогодні особливий інтерес викликають питання, пов'язані з розробкою і впровадженням 

технологій автономної роботи і дистанційного керування судами, що функціонують за 

принципом безпілотного судноводіння. Такі технології можуть бути розроблені для різних умов 

і районів плавання.  

США з 2008 року почали проводити випробування безпілотного бойового катера 

«Protector».  

Ізраїльська розробка під назвою «Катана», військово-промислового концерну Israel 

Aerospace Industries, так само є цікавою. «Катана» може управлятися як дистанційно, так і в 

автоматичному режимі. Суднові системи в режимі реального часу здійснюють виявлення, 

ідентифікацію та класифікацію близьких і віддалених цілей. Електрооптичні системи, що 

використовуються на борту «Катана», дозволяють особі, керуючому судном, дистанційно 

бачити, як перспективу, так і конкретні цілі.  

Ближнє зарубіжжя, в особі білоруських інженерів, в 2013 р створили і провели успішні 

випробування безпілотного катера ММБК (багатоцільовий морський безпілотний комплекс), 

управляти яким оператор може з будь-якої точки світу. В даний час в проекті вдосконалення 

ММКБ беруть участь три країни: Росія, Китай і Білорусь.  

Не оминув штучний інтелект і громадянське судноводіння. У 2012 р була спущена на воду 

42-метрова гібридна яхта-тримаран «Adastra», над створенням якої проектанти працювали 

понад п'ять років. На ній можуть із зручністю розміститися дев'ять гостей і п'ять членів 

екіпажу.  

Крім того, Євросоюз на чолі з німецькими фахівцями, бере участь в розробці нової системи 

автономного управління судами, що дозволяє вантажним суднам здійснювати океанські 

переходи без екіпажу на борту. Зазначений проект отримав назву «Maritime Unmanned 

Navigation through Intelligence in Networks» (MUNIN).  

Крім існуючих технічних проблем, які супроводжують розробників технологій автономної 

роботи і дистанційного керування судами, на сьогоднішній день мають місце і проблеми 

юридичного характеру і тому масове використання вантажних суден-роботів можливо після 

усунення існуючих правових колізій.  

Так у грудні 2019 року, китайськими фахівцями компанії Yunhang Intelligent, було 

розроблено і вийшло в перший випробувальний рейс вантажне судно Jindoyuyn O Hao. Люди 

судно супроводжували, але саме по собі воно йшло без присутності людини в рубці управління. 

Що називається, без пілота. Без капітана і штурмана. Замість людей корабель з 

електрифікованої силовою установкою вів автомат, керуючись автоматично ж збирається і 

обробляється навігаційною інформацією.  

Також в 2020 році проходить тестування безпілотних суден. Апробація технологій буде йти 

одночасно на різних судах (танкер, сухогруз і грузоотвозная самохідна баржа), щоб створити 

максимально універсальний набір рішень. Це необхідно для проведення комплексного аналізу 

ризиків та підготовки переконливою основи для пропозицій регуляторам галузі.  

Таким чином, в автономному управлінні судном може бути гуманний проміжний варіант, 

що зробить можливим зниження навантаження на екіпажі і поступове скорочення їх 

чисельності. Зокрема, транзитні лінійні вахти можуть бути скасовані, а судно буде пере ходити 

на автономний режим або на дистанційне керування з суші. Така схема видається особливо 

важливою, потрібною і гуманної зараз, коли в сфері вантажних перевезень все ширше 

застосовується концепція «Slow Steaming». Вона полягає в зниженні швидкості ходу судна 

заради економії пального, що дає змогу зменшити експлуатаційні витрати, але збільшує 

тривалість рейсу.  

mailto:umkaser@web.de
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Перспектива впровадження технологій автономної роботи і дистанційного керування 

судами дозволить оптимізувати екіпаж на борту і забезпечить повну страховку від зіткнень з 

іншими учасниками транспортного процесу, а також надводними і підводними небезпеками. 

Ідея про напівавтономних судах існує вже не перший десяток років. Слід зазначити, що 

лідерами в галузі дистанційного управління рухомими об'єктами, по всій видимості, є 

розробники військово-промислового комплексу. В даний час тільки кілька світових компаній 

військово-промислового комплексу пропонують подібні продукти. 
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Станом на теперішній час, дистанційне керування різноманітними електронними апаратами 

є невід’ємною частиною будь-якої системи, не зважаючи на її напрям та сферу роботи. 

Зазвичай, дистанційне керування (ДК) електронними апаратами використовується у випадках, 

коли контактний контроль станом приладу неможливий через можливі ризики для здоров’я або 

відсутність можливості дістатись до об’єкту керування. З виникненням великої кількості 

персональної електронної апаратури, в якій реалізовано можливість виходу до мережі інтернет, 

поширення отримала концепція інтернету речей (Internet of Things IoT ) та хмарних технологій. 

Однак для більшості існуючих моделей ДК взаємодія з людиною – є одним з основних 

критеріїв контролю; через що, виникає необхідність у розробці нових моделей ДК з меншою 

залежністю присутності людини. 

Сучасні засоби організації ДК мають різноманітні структури, але все одно мають однакові 

структурні одиниці. Взаємозв’язок між ними, та вплив кожної з частин на систему в цілому 

можна зобразити з боку теорії автоматичного управління (ТАУ). 
Кожна система містить : 

Об’єкт керування (ОК) – технічний пристрій або технологічний процес зміна значень якого, 

повинна бути задовільною з боку користувачів. 

Керований пристрій (КП) – пристрій, що на базі мети керування та фактичної зміни 

вхідного сигналу генерує керуючий сигнал який повинен допомогти досягти мети. 

Основними критеріями для будь-якої системи є стійкість та [1]. Типові моделі ДК, що 

існують наведено на рисунку 1 [2]. 

Усі зазначені моделі мають математичний опис через передаточна функцію системи. 

передаточна функція взаємодії типу «а» [2]: 

 

W = (Wвф * Wпр*Wд*Wкп)/ (1 – Wвф * Wкм), (1) 

 

де, Wвф – передаточна функція вхідного фільтру, 

http://roboting.ru/270-bespilotnyjj-boevojj-kater-protector.html
http://roboting.ru/270-bespilotnyjj-boevojj-kater-protector.html
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Wпр – передаточна функція приймача, 

Wд – передаточна функція декодеру, 

Wкп – передаточна функція керованого пристрою, 

Wкм – передаточна функція корегуючего модулю. 

Передаточна функція взаємодії типу «б» [2]: 

 

W = (Wвф * Wпр*Wд*Wкп), (2) 

 

де, Wвф – передаточна функція вхідного фільтру, 

Wпр – передаточна функція приймача, 

Wд – передаточна функція декодеру, 

Wкп – передаточна функція керованого пристрою. 

Передаточна функція взаємодії типу «в» [2]: 

 

W = (Wпк * Wмк*Wп), (3) 

де, Wпк – передаточна функція пристрою керування, 

Wмк – передаточна функція модулювання та кодування, 

Wп – передаточна функція передавача. 

 
а – структурна схема приймача з корегуючою ланкою зворотного зв’язку, 

б – структурна схема приймача з керуючим впливом, в  структурна схема передавача. 

Рисунок 1 – Типові схеми взаємодії між структурними елементами системи ДК 

 

У разі використання штучної нейронної мережі (ШНМ), складність кожного типу 

взаємозв’язку суттєво зміниться, що призведе до покращення результатів завдяки перевагам, 

що маже надати ШНМ [3]. Моделі ДК з використанням ШНМ наведено на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Вдосконалена ШНМ модель ДК 

 

Вдосконалені моделі мають наступні передавальні функції. Передаточна функція взаємодії 

типу «а» [2]: 

 

W = (Wпр * Wнм*Wкп), (4) 

де, Wпр – передаточна функція приймача, 

Wнм – передаточна функція нейронної мережі, 

Wкп – передаточна функція керованого пристрою. 

Передавальна функція взаємодії типу «б» [2]: 

 

W = (Wнм * мкм*Wп), (5) 

 

де, Wнм – передаточна функція нейронної мережі, 

Wмк – передаточна функція модулювання та кодування, 

Wп – передаточна функція передавача. 

Як можна побачити, вдосконалений варіант спрощує загальну передаточну функцію 

системи, збільшує показники стійкості та точності за рахунок заміни декількох взаємозв’язаних 

модулів на один самостійний. Таким чином, створюється можливість збільшити якість зв’язку 

ДК з відсутніми втратами у часі обробки отриманого сигналу. Використання нейронної надає 

можливості формування керуючого сигналу зі збільшеними показниками точності завдяки 

здатності нейронної мережі до самонавчання, що призводить до автоматичного корегування 

вихідних даних. 

Таким чином, інтеграція нейронної мережі до складу системи ДК покращує такі параметри 

системи як: точність, стабільність, швидкість роботи. Також, використання нейроної мережі 

робить систему ДК адаптивною – з’являється можливість автоматичного налаштування системи 

при зміні вхідних параметрів. 

 
Список використаних джерел 

1. Юревич Е. Теория автоматического управления. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 560 с.: ил. — (Учебная литература для вузов) 

2. Голіков М.О., Галкін П.В Аналіз можливостей використання нейронних мереж для дистанційного 

керування електронними апаратами // Технологічний аудит та резерви виробництва 2018. №6/2(44). С 

42-49. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.149539. 

3. Хайкин С.. Нейроні мережі. 2-e изд. Пер. с англ. / Издательский дом "Вильямс". Москва, 2016.  

С. 1104. 

 



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2020» 24.11.2020 р. Маріуполь 

47 

Іващенко О. О. Автоматизація морфологічного аналізу україномовного тексту 

АВТОМАТИЗАЦІЯ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ УКРАЇНОМОВНОГО ТЕКСТУ 

Іващенко Олександр Олександрович, ст. гр. КН-19-М кафедри комп’ютерних наук, 

oreol97ss@gmail.com 
1
 

1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Морфологічний аналіз одна з важливих складових процесу попередньої обробки текстового 

аналізу, який включає в себе наступні основні етапи: пошук інформації; попередня обробка 

інформації; вилучення інформації; застосування методів Text Mining; інтерпретація результатів. 

Під час морфологічного аналізу на вході є звичайний текст. Основними завданнями 

морфологічного аналізу є: 

- виділення з тексту словоформ; 

- розпізнавання слів або їх поєднань; 

- нормалізація словоформ (приведення слова до словникового вигляду); 

- розпізнавання граматичних ознак словоформ (частина мови, відмінок тощо). 

Існують два основні підходи для вирішення цього завдання: 

- морфологічний аналіз на базі словників; 

- морфологічний аналіз без словників. 

Якщо використовувати аналіз із застосуванням словників, тоді: 

- словники дадуть максимальну інформацію по формі відомого слова; 

- на реальних текстах будуть збої через наявність помилок; 

- виникне проблема повноти словників (всі можливі імена, прізвища, нові слова тощо). 

Методи без словників для нормалізації слів використовуються алгоритми, призначені для 

перетворення слів в різні граматичні форми. Їх можна поділити на: 

- ймовірносно-статичні методи (вимагають великої вибірки); 

- лексикону основ і суфіксів (великий обсяг лексиконів і методи їх отримання). 

Незважаючи на те, що значна кількість програмних засобів, їх функціональність, більшість 

систем не адоптовані для української мови, тому є актуальним створення програмного 

забезпечення автоматичного аналізу україномовного тексту для проведення аналізу в першу 

чергу морфологічних показників мови. 

Використання автоматичних морфологічних аналізаторів природних мов є досить 

розповсюдженим у світі, але для жодної мови досі не зробили вдосконалену систему 

граматичного кодування тексту. Отже, поліпшення якості машинного морфологічного аналізу 

на сьогодні є актуальним завданням для комп’ютерної лінгвістики. 

Труднощі морфологічного аналізу обумовлена одним з властивостей будь-якої мови – його 

змінністю. Умовно весь лексичний склад мови можна розділити на дві частини. Перша являє 

собою певну сукупність слів (лексикон), яка сформувалася в ході розвитку мови. Вона має 

достатню стійкість і є базою для створення текстів писемного та усного мовлення. 

Другий лексичний пласт характеризується більшою рухливістю. Він включає нові слова, які 

існують в мові порівняно недавно, наприклад імена власні і словотвірні варіанти вже відомих 

слів (гаджет тощо). 

Одним із пріоритетів в розробленні системи є забезпечення якісної роботи. Передусім 

необхідно підібрати словники, що містять якнайбільшу кількість слів та мають якнайбільше 

можливостей для виконання морфологічного аналізу. 

Для автоматичного морфологічного аналізу використовують парсери – спеціальні 

комп’ютерні програми для автоматичного аналізу слів. 

Тому важливо мати алгоритми, вбудовані в аналізатор і розраховані на обробку як відомих, 

так і нових слів. 
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Дана робота присвячена дослідженню можливість використання багатошарового 

персептрону для оцінки ринкової вартості об’єктів житлової нерухомості на прикладі м. 

Маріуполь. Проведено анаілз публікацій, щодо використання нейромережевого підходу в галузі 

оцінки нерухомості. Виконано та обосновано відбір факторів, що впливають на ринкову 

вартість квартир. Проведено моделювання у середовищі Deductor Studio Academic та 

встановлено оптимальну архітектуру багатошарового персептрону та її параметри.  В 

перспективі плануєтьсяя впровадження методу оцінки у систему підтримки прийняття рішень 

для оцінювачів ріелтерської компанії. 

Розвиток рієлторської сфери спонукає до створення нових методів та алгоритмів пошуку 

житла при великих об’ємах інформації про відомі характеристики та рівні житла. 

Завдяки цій системі будь-яка особа змогла б отримати автоматичну довідку про оцінку 

об'єкту нерухомого майна. 

У зв'язку з цим актуальним є створення математичних моделей і комп'ютерних програм, що 

дозволять виконати ринкову оцінку об'єктів нерухомості, зокрема, міських квартир, що мають 

будівельні, експлуатаційні, географічні характеристики.  

Оцінка нерухомості є необхідною послугою для юридичних та фізичних осіб при безлічі 

юридичних, нотаріальних та фінансових оформленнях та операціях [1]. Основна мета цієї 

послуги – це визначити ринкову (оціночну) вартість нерухомого майна. Ринкова вартість 

об'єкта – найбільш ймовірна ціна, по якій даний об'єкт може бути відчужений на відкритому 

ринку в умовах конкуренції.  

В першу чергу на вартість об'єктів житлової нерухомості вказують вплив фінансово-

експлуатаційні та архітектурно-будівельні чинники, які безпосередньо пов'язані з об'єктом 

нерухомості і його технічними та будівельно-експлуатаційні характеристиками [4]: кількість 

кімнат, тип будинку, поверховість будинку, поверх розташування у будинку. загальна площа, 

житлова площа, площа кухні, стан. 

Для отримання достовірних результатів в процесі оцінки і прогнозування ринкової вартості 

нерухомості необхідно ретельно виявляти, аналізувати і враховувати всі представлені фактори. 

Найбільш популярним для прогнозування є використання нейромережевих технологій.  

В роботі [2] авторів Вороніна В.О., Мамчина М.М., Лянце Е.В., досліджено якість 

прогнозування в отриманні обґрунтованих і надійних прогнозних оцінок в розвитку об’єктів 

високої складності, зокрема, ринку нерухомості. Обґрунтовано доцільність використання 

технології нейронних мереж для аналізу і прогнозування тенденцій ринку нерухомості. 

В роботі [3] здійснено прогнозування ринку нерухомості у кризових умовах за допомогою 

нейромережі. Загальний прогноз за нейромережевого прогнозування ринку нерухомості у 

кризових умовах знайдено шляхом множення значення детермінації на кожне індивідуальне 

значення, отримане на основі результату нейромережевого моделювання. 

Метою даної роботи є дослідження і моделювання нейронної мережі для оцінки ринкової 

вартості об’єктів житлової нерухомості на прикладі м. Маріуполь. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- попередній відбір факторів, що впливають на ринкову вартість квартир; 

- підготовка навчальної вибірки для нейронної мережі; 

- визначення оптимального типу та характеристик нейронної мережі. 

mailto:v.shendryk@cs.sumdu.edu.ua
mailto:v.shendryk@cs.sumdu.edu.ua
mailto:svdaggersv@gmail.com


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2020» 24.11.2020 р. Маріуполь 

49 

Найбільше оголошень про продаж квартир у м. Маріуполь було зведено на сайті «Вся 

нерухомість України» [4] – 348 одиниць на вересень 2020 року. Шляхом парсінгу (Parsing) було 

сформовано БД з 266 унікальними записами.  

Наступним етапом була підготовка навчальної вибірки, яка складалась з двох частин, а саме 

видалення результатів зі значною відмінністю та проведення нормалізації вхідних даних за 

методом мінімакса.  

Далі було проведено моделювання нейронної мережі безпосередньо у Deductor Studio 

Academic  (рис.1).  

Рисунок 1 – Вплив на ціну об’єкту 

 

Для моделювання багатошарового персептрону важливий етап – визначення його 

архітектури – кількості прихованих шарів та кількості в них нейронів. В даний час немає 

жорстких правил ні для вибору кількості прихованих шарів, ні для вибору кількості нейронів в 

них. 

Після проведення серії з 38 експериментів з різними типами і формами нейронних мереж і 

були визначені найкращі варіанти мережі за найменшою контрольної помилкою. 

Таким чином, дослідженням підтверджено можливість використання нейронної мережі, а 

саме багатошарового персептрону, для оцінки ринкової вартості об’єктів житлової нерухомості 

на прикладі м. Маріуполь. Моделювання у середовищі Deductor Studio Academic дозволило 

обрати архітектуру нейронної мережі для подальшого використання. Використання методу 

оцінки ринкової вартості об’єктів житлової нерухомості на основі прогнозування з допомогою 

багатошарового персептрону дозволить підвищити ефективність процесу оцінки.  

Впровадження методу на основі нейромережевих технологій дозволить автоматизувати процес 

пошуку закономірностей між об’єктами житлової нерухомості. 
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1
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Дана робота присвячена аналізу проблем управління запасами дрібнооптових товарів 

Проведено систематизацію науково-технічної інформації з теми дослідження. Розглянуто 

механізм нечіткого логічного висновку та його етапи. 

This work is devoted to the analysis of problems of stock management of small wholesale goods. 

Systematization of scientific and technical information with the same research is carried out. The 

mechanism of fuzzy logical conclusion and its stages are considered. 

В даний час активно проводяться дослідження, присвячені питанням вдосконалення і 

практичного використання систем підтримки прийняття рішень для вирішення завдань 

управління запасами [1-7]. Традиційно дійовими особами є виробники, оптові і роздрібні 

організації торгівлі. Вони приймають на себе ризики, пов'язані зі статусом тимчасових 

власників товару, і вступають в договірні відносини з іншими учасниками ринку – конкретними 

споживачами. На сьогоднішній день однією з проблем управління запасами товарів є існуюча 

невизначеність вихідних даних і отриманих результатів. Детерміновані опису систем 

управління запасами рідко бувають адекватними реальним процесам, так як останні є 

нестабільними і невизначеними. Якість управління в цих випадках можна підвищити на основі 

використання моделей, що враховують наявні невизначеності. Сьогодні облік невизначеностей 

проводиться в основному за допомогою імовірнісних методів. Однак їх застосування 

ускладнено необхідністю мати частотні розподілу невизначених параметрів, які неможливо 

отримати через високу трудомісткість збору інформації по багатотисячної номенклатурі 

застосовуваних на підприємстві матеріалів або, найчастіше, через відсутність такої інформації в 

репрезентативному обсязі. 

В умовах, що склалися актуальними стають питання вдосконалення управління запасами 

дрібнооптових товарів підприємства на основі побудови економіко-математичних моделей, які 

не потребують імовірнісного підходу. Для цього використовується апарат теорії нечіткої 

логіки [8]. Він дозволяє оперувати як з точно заданими параметрами, так і з характеристиками, 

інформація про яких заснована на нечітких, суб'єктивних оцінках експертів. 

У зв'язку з цим розробка системи підтримки рішення при управлінні запасами на основі 

інтелектуальних технологій є актуальним напрямком. Основна задача при цьому – підтримання 

необхідного і достатнього обсягу запасів для забезпечення плану продажів. 

Автоматизація процесу управління запасами виконується з використанням досвіду і 

евристик експертів (база знань) [8]. В процесі функціонування такої системи на вхід надходять 

нові дані, які перетворюються в керуючий вплив. Суть проектування такої системи полягає в 

наступному. На першому етапі на підставі знань і досвіду експерта визначаються форма і 

кількість лінгвістичних термів, що описують вхідні і вихідні  змінні системи, і встановлюється 

зв'язок між ними на основі правил «ЯКЩО – ТО» [8]. 

На рисунку 1 представлений механізм логічного висновку, який включає чотири 

складові [8]: 

 введення нечіткості (фазифікація); 

 нечіткий висновок;  

 композиція і приведення до чіткості (дефазифікації);  

 база даних нечітких правил за якими аналізуються вхідні дані і перетворюються у 
висновку. 
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Рисунок 1 – Механізм нечіткого логічного висновку 

 

База правил систем нечіткого виводу є суму знань експертів в предметній області. 

На етапі фазифікації встановлюється відповідність між значенням вхідної змінної (числове 

значення) і функцією приналежності для кожного лінгвістичного терма, що входить в підумови 

бази правил системи нечіткого виведення. Дефазифікація (приведення до чіткості) являє собою 

процедуру знаходження чіткого значення для кожної лінгвістичної змінної. В свою чергу 

нечіткий логічний висновок включає агрегування, активізацію, акумуляція. Агрегування являє 

собою процедуру визначення ступеня істинності умов для кожного правила. Активізація 

визначає процедуру ступеня істинності для кожного з подзаключеній правил нечітких 

продукцій. Акумуляція є процедуру знаходження функції приналежності для кожної вихідної 

лінгвістичної змінної. При цьому необхідно об'єднати (акумулювати) всі ступені істинності 

висновків (подзаключеній), що належать різним правилам системи нечіткого виведення. 

Ці етапи нечіткого виводу можуть бути реалізовані різними алгоритмами. Найбільшого 

поширення набули алгоритми Мамдані (Mamdani) та Сугено (Sugeno) [8]. Ці два типи систем 

виведення відрізняються дещо по способу, яким визначаються вихідні параметри. 

Система нечіткого логічного висновку має переваги перед чіткої логікою: 

 систему, можливо, використовувати в технічних системах, так як система має реальні 

вхідні і вихідні значення; 

 є можливість переходу від висновків до нечітким правилам «ЯКЩО – ТО». 

 для вирішення конкретного завдання, можна підібрати найбільш підходящу систему 
нечіткої логіки, з певними правилами. 

 різні алгоритми настройки систем нечіткої логіки, дозволяють ефективно поєднувати 

чисельну і лінгвістичну інформацію. 

Нечітка система дає можливість формалізувати величини, наявні у відділі постачання, які 

мають обґрунтовані варіанти, виявляти причинно-наслідкові зв'язки між регульованими 

параметрами в відділі і параметрами, залежними від контрагентів, а так само формулювати 

чіткий прогноз в умовах невизначеності. Даний підхід відкриває великі можливості для 

оптимізації різних постачальницьких завдань. 
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Багато бізнес проектів витрачають значні кошти на Data Science спеціалістів, або взагалі 

ігнорують сферу аналізу даних, без якої, у сучасному світі, неможливо вийти на високий рівень 

прибутку. Було проведене дослідження серед закладів мого міста, з якого було встановлено, що 

біля 10% підприємств або наймають людей на фрілансе, або мають своїх власних дата 

аналітиків, інші 90% не цікавляться цією сферою, через що мають велику кількість недоліків 

при роботі з клієнтом. 

Основною метою проєкту є створення автоматизованої системи аналізу даних, яка, 

використовуючи лише чеки клієнтів, робить значну кількість прогнозів, що допоможуть 

налаштувати клієнтоорієнтований сегмент послуг, а також створення адмін панелі для 

контролю фінансових показників. 

Для досягнення мети було вивчено мову програмування Python[1], протокол отримання та 

передачі даних HTTP, принципи роботи нейронних мереж та машинного навчання, бібліотек 

для роботи з ними, а також backend framework Django[2], при цьому використовувався метод 

критичного аналізу наукової та методичної літератури. За використанням методу моделювання 

було розроблено нейронну мережу та модель машинного навчання, а також API для 

спілкування серверу з сервером даних користувачів. Останньою дією, завдяки 

експериментальному методу, був розроблений користувацький інтерфейс, використовуючи 

JavaScript, Jquery, Bootstrap. 

Система складається з нейронної мережі, написаної на базі бібліотеки Keras, моделей 

машинного навчання на базі Scikit-learn[3]. Уся обробка даних та розрахування показників 

повністю автоматизована. Для отримання та передачі даних було вирішено написати API, на 

основі Django[4] Rest Framework, також за допомогою цього фреймворку було розроблено 

сервер обробки даних. В якості бази даних було використано PostgreSQL. Використання API 

дає низку плюсів, з яких: легкість передачі та отримання даних, можливість інтеграції з іншими 

сервісами, швидкий доступ до потрібної інформації у режимі онлайн. 

Створений веб-додаток працює наступним чином: користувач під’єднує базу даних або 
сервер, через який передає інформацію щодо замовлень покупців. Отримані дані обробляються 

та передаються  нейронній мережі, після чого користувач отримує фінансову статистику у 

вигляді графіків, а також інформацію щодо клієнтів(їх загальна цінність, RFM кластеризація, 

CLV, прогнозування наступного дня покупки, а також прогнозування продажів). 

В результаті роботи був створений власний сервер обробки даних, API для отримання та 

передачі даних, був розроблений протокол спілкування між клієнтом і сервером. Система може 

використовуватися як невеликими закладами, так і масштабними підприємствами, 

орієнтованими на роботу з клієнтом. Аналоги, які виконують ті ж функції, що й система, в 

повному обсязі, не були знайдені. Існують три групи схожих продуктів: програми для 

полегшення Data Science дослідів, великі програми для повноцінного менеджменту більшості 

бізнес питань, та CRM платформи але вони не дають можливості проводити досліди у сфері 

Data Science. Створена система відноситься, як до першої, так і до другої групи, що й є 

новизною роботи. На даний момент система знаходиться в закритому доступі. 
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Рекомендаційні системи аналізують інтереси користувачів і намагаються передбачити, що 

саме буде найцікавіше для конкретного користувача в даний момент часу. 

Такі системи намагаються дати людям рекомендації по продукту або послуці. У певному 

сенсі, системи намагаються звузити вибір людей, пропонуючи їм пропозиції, які вони, швидше 

за все, куплять або використають. Системи рекомендацій майже всюди від Amazon до Netflix; 

від Facebook до Linkedin. Насправді, велика частина доходів Amazon генерується тільки на 

основі рекомендацій. Такі компанії, як Youtube і Netflix, покладаються на свої механізми 

рекомендацій, щоб допомогти користувачам знаходити новий контент. 

Механізми рекомендацій працюють з доступними даними, що відносяться до поведінки 

групи користувачів служби. У більшості випадків служба являє собою веб-сайт, який надає 

окремі елементи групі користувачів і відстежує поведінку користувачів по відношенню до цих 

елементів (наприклад, перегляд, купівлю і оцінку їх). Цей вид даних формує фундаментальні 

вимоги для механізму рекомендацій, який використовує спільну фільтрацію на основі 

користувачів або елементів. 

На рисунку 1 показана проста схема системи рекомендацій.  

 

 
Рисунок 1 – Схема системи рекомендацій 

 

Складовими системи є : 

– групи користувачів; 

– сервіс з можливістю розрізняти поведінку окремого користувача в рамках сервісу 

(покупки, перегляди і т. д.); 
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– механізм рекомендацій, який обчислює і зберігає артефакти рекомендацій; 

Для виконання рекомендацій запропоновано різноманітні методи, включаючи методи, що 

базуються на змісті, спільні роботи, знання та інші. Основна ідея алгоритмів полягає в 

пропозиції нових елементів для конкретного користувача на основі попередніх перевагах 

користувача або думки інших однодумців користувача. На сьогоднішній день дослідники 

розробили цілий ряд алгоритмів. Для підвищення продуктивності ці методи іноді поєднують у 

гібридних рекомендаційних системах. 
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Сьогодні термін "ШІ" вживається для визначення додатків, які здатні виконувати складні 

задачі, які раніше могли здійснити тільки люди. Наприклад, обслуговування клієнтів, чи гра у 

шахи. Також його використовують як синонім машинного навчання, яке є підрозділом науки 

про Штучний Інтелект та має свою специфіку. Машинне навчання фокусується на створенні 

систем, які навчаються шляхом обробки та аналізу даних. 

Завдяки експертним системам машина може робити складні висновки в складних 

предметних сферах. Але деякі прості для людини задачі можуть бути непідвладними 

комп'ютеру. Наприклад, прочитати цифри з картинки. Ось тут на поміч приходять нейронні 

мережі. Вони працюють на принципах мозку людини, тобто, коли людина бачить будь-який 

об'єкт, це викликає збудження спочатку у зоровому нерві, потім в нейронах. В підсумку на 

образ реагують тільки окремі ділянки образу. 

Штучна нейронна мережа —  це математичний апарат, хоча іноді зустрічаються елементи 

логіки. 

Нейронна мережа —  математична модель, прототипом якої є центральна нервова система 

людини, чи тварини. Цей метод ШІ застосовується в задачах визначення образів, 

прогнозування, класифікації, кластеризації та оптимізації. 

Коли ми шукаємо оптимальне рішення, яке нам не відомо, треба скористатись генетичними 

алгоритмами. Це також метод штучного інтелекту, однак копіює він ні психіку, ні мозок, а 

процес еволюції. Спочатку ми створюємо начальну популяцію. До кожної особи застосовується 

функція адаптовності. Найбільш пристосовані особи схрещуються, створюючи нову популяцію. 

Через деякий час, чи через декілька поколінь, ми отримуємо популяцію, що має найбільшу 

пристосованість. 
Еволюційне моделювання застосовують тоді, коли поле пошуку вирішення задачі занадто 

велике та складне, що традиційні й більш прості методи не здатні виконати глобальний пошук 

рішення, або здатні, та на це знадобиться дуже багато часу. 

Machine Learning – це клас методів штучного інтелекту. Всі вони означають розв'язання 

задач не напряму, а шляхом навчання як до, так і під час прийняття рішення. 

Можливості штучного інтелекту на даному ступені розвитку обмежені. 

Навчання машин можливе лише на масивах даних. Це свідчить про те, що будь-які 

неточності в інформації сильно впливають на кінцевий результат. 

Інтелектуальні системи обмежені конкретним видом діяльності. Ми маємо справу з 

вузькоспеціалізованими програмами, яким ще далеко до багатозадачності людини. 

Інтелектуальні машини не є автономними. Задля забезпечення їх "життєдіяльності" 

необхідна команда спеціалістів, а також великі ресурси. 
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В даний час питання інтерпретації і обробки природної мови стоїть гостро [1]. Це 

пояснюється тим, що обсяги виробленої людством інформації ростуть з кожним днем. Значна 

частина цих даних в початковому вигляді практично марна, і щоб витягти з них якусь користь – 

їх потрібно відфільтрувати і обробити. За допомогою комп'ютерних технологій було 

реалізовано велику кількість алгоритмів, пов'язаних з обробкою природної мови, а також 

запропоновано багато перспективних ідей, які були втілені в багатьох прикладних системах, в 

тому числі комерційних.  

Основною проблемою обробки природної мови є мовна неоднозначність [2]. Існують різні 

види неоднозначності: синтаксична (структурна), смислова неоднозначність, відмінкова 

неоднозначність, які виражаються в явищах полісемії, омонімії, синонімії та інше. Центральна 

проблема, як для загальної, так і для прикладної обробки природної мови – дозвіл такого роду 

неоднозначностей – вирішується за допомогою перекладу зовнішнього подання природної мови 

в якусь внутрішню структуру. Для загальної обробки природної мови таке перетворення 

вимагає набору знань про реальний світ. Більш того, складність моделювання в комп'ютерній 

лінгвістиці також пов'язана з тим, що природна мова – велика відкрита багаторівнева система 

знаків, що виникла для обміну інформацією в процесі практичної діяльності людини і постійно 

змінюється в зв'язку з цією діяльністю. 

Текст на природній мові складено з окремих одиниць, і можливо кілька способів розбиття 

тексту на одиниці, що відносяться до різних рівнів: рівень пропозицій – синтаксичний; рівень 

слів / словоформ – морфологічний; рівень символів (в письмовій мові) або рівень фонем 

(окремих звуків, за допомогою яких формуються і розрізняються слова) – фонологічний рівень 

(в усному мовленні). Рівні по суті є підсистеми загальної системи природної мови, які при 

цьому є взаємопов'язаними, але в достатній мірі автономними. 

На основі аналізу існуючих методів обробки природної мови можна виділити кілька 

підходів, які сприяють вирішенню поставленого завдання. До таких можна віднести різні 

методи імовірнісного моделювання, латентно-семантичний аналіз, латентне розміщення 

Дирихле, семантичні мережі [3].  

Основна складність при побудові семантичних мереж пов'язана з великим обсягом роботи, 

яку доводиться виконувати для їх створення. Застосування автоматизованих підходів скорочує 

цей процес, але підвищує вимоги до контролю якості [4]. 

Методи імовірнісного моделювання мають переваги, оскільки семантичний рівень 

природної мови не має чітко визначених рамок і залежить в більшій мірі від контексту вхідних 

документів. З іншого боку, для визначення глибини відповідності понять до вихідної 

предметної області добре підходить деревоподібна ієрархія, яка також здатна дати більш 

повний опис контексту: замість ступеня залежності слів між собою можна розпізнавати ще й 

тип зв'язку синтаксичних структур в пропозиціях. 

Для того щоб визначати всі терміни обраної предметної області слід найти нульове 

визначення, та по ньому виявити всі зв’язані поняття. На етапі відсікання слів, що не є 

ключовими для заданої предметної області і не несуть подальшого розширення визначень 

предметної області одним з підходів є застосування методу таксономії [5]. 

Для обраної наукової проблеми опису формування терміну предметної області був 

розроблений основний алгоритм, що включає в себе основні етапі обробки тексту його 

підготовки та аналізу. 

1) Очищення тексту.  

mailto:pronina.lelka@gmail.com
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Етап очищення тексту проводиться з метою видалення з тексту символів, що не несуть 

семантичного або морфологічного значення. До таких символів належать знаки пунктуації, 

посилання на джерела, назви розділів тексту, різні пояснення і найменування запозичених 

термінів на мовах-оригіналах та інше. 

2) Токенізація.  

На етапі токенізаціі відбувається розбиття корпусу вхідного тексту на складові його слова і 

морфеми. Даний процес необхідний для подальшого формування бази понять і термінів 

(простих і складових), пов'язаних з ключовою предметною областю тексту. 

3) Визначення частин мови.  

Виділені токени необхідно позначити відповідної йому частиною мови, що дозволить 

повторно відсіяти ті маркери, які не можуть за морфологічними ознаками входити до складу 

ключових понять (наприклад, семантичні поняття можуть становити лише комбінації іменників 

або комбінація прикметників з іменниками). 

4) Угруповання іменників.  

Відбувається безпосереднє об'єднання ключових токенів в самостійні групи понять. Це 

дозволяє знизити розмірність вхідних даних для алгоритму, а також підвищує семантичну 

зв'язність оброблюваних понять. 

5) Лематизація.  

Лематизація це процес перетворення вхідних токенів або груп понять в вихідні мовні 

форми. Таким чином знижується розмірність показників кожної сутності за рахунок видалення 

великої кількості морфологічних ознак, внаслідок чого можливе групування однокореневих 

токенів або понять за відповідною ознакою. 

6) Очищення тексту від стоп-слів.  

У мовної моделі існують групи слів, які не мають контексту, але дозволяють пов'язувати 

окремі поняття і сутності в реченні. Це в основному службові частини мови, такі як союз, 

частка, вигуки та інше. Такі слова також повинні бути виключені з вхідного корпусу тексту для 

підвищення якості семантичного аналізу. 

Широке проникнення інформаційних технологій в повсякденне життя привело до 

виникнення обчислювальних задач, для вирішення яких потрібні знання про навколишній світ. 

Алгоритм дефініції терміну та його визначення є загальним та кожен з його пунктів включає в 

себе додаткові алгоритми. Реалізація алгоритму дозволить створювати навчальні словники для 

любої предметної області, поширюючи терміни на перехресні теми. Даний алгоритм можна 

буде застосовувати в інформаційному пошуку, оцінки семантичної близькості слів, дозвіл 

лексичної багатозначності та в інших задач обробки природної мови.  
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1
 Донецький державний університет управління 

 

Дослідження, розробка та вдосконалення систем комп'ютерного зору – одна з важливих 

задач штучного інтелекту, що знаходить широке застосування в науці, медицині військових 

технологіях та виробництві. На даний момент розроблено багато різноманітних програмних 

систем (OpenCV, TensorFlow, CUDA, AForge.NET, SimpleCV, GPUImage, SciPy, DLib), що 

розв’язують задачі розпізнавання та обробки зображень. Окрім того, привертають значну увагу 

не тільки задачі детектування, розпізнавання та класифікації об'єктів, але і визначення по 

зображенню їх точних координат. Ця задача є важливою для систем обчислення точних 

координат транспортних засобів на космічних знімках та систем управління роботизованих 

механізмів для позиціонування маніпуляторів.  

В даній роботі ставилася задача розпізнавання форми та визначення координат об’єктів, які 

можна окреслити полігоном (замкнутим багатокутником), для якого зображення одержувалося 

з кольорового відео веб-камери. На тестових відео  задавалися однотонні суцільні плоскі 

геометричні фігури, координати яких треба було визначати, і які могли рухатися. 

Для обробки та аналізу послідовності растрових зображень використовувалися алгоритми 

та функції відкритої бібліотеки OpenCV (Open Source Computer Vision Library), яку можна 

вільно використовувати з академічною та комерційною метою. Бібліотека має засоби для 

обробки та аналізу зображень, у тому числі розпізнавання об'єктів на фотографіях (наприклад, 

обличь і фігур людей, тексту тощо), відстежування руху об'єктів, трансформації зображень, 

застосування методів машинного навчання і виявлення схожих елементів на різних 

зображеннях [1-3]. 

Для реалізації поставленої задачі використовувалась обгортка бібліотеки OpenCV на мові 

програмування C#, а саме OpenCVSharp4.  

При розв’язуванні задач розпізнавання дуже важливу роль відіграє освітлення та якість 

зображення (що визначається відеокамерою та відео шумами). Якщо об’єкт чіткий та добре 

освітлений (тіні мінімізовані), то помилки визначення границь фігури будуть мінімальними. 

Оскільки об’єкти можуть рухатися, то вибиралося кілька послідовних кадрів, і якщо 

розпізнаний об’єкт був на кількох із них (з певною похибкою), то тоді вважали його 

розпізнаним.  

Для визначення точних координат було розроблено наступний алгоритм. 

1. Кольорове зображення об’єкту перетворювалася на зображення у відтінках сірого.  

2. Для зменшення шумів застосовувався ряд фільтрів (GaussianBlur, MedianBlur та ін.).  

3. Попереднє виділення області, що займає фігура, проводилося шляхом бінаризації 

зображення з виділенням світлих частин зображення.  

4. Проводилося згладжування фону отриманого зображення. Неоднорідності світлої 

частини зображення усувалися за рахунок дилатації.  

5. Для визначення контурів фігур використовувався вбудований у OpenCV алгоритм 

Кенні [4].  

6. Виділені за допомогою алгоритму розпізнавання контури сортувалися, а після 

перерахунку координат формувалось зображення з відмітками координат характерних точок.  

На рис.1 показано тестове зображення і накладене на нього зображення полігону, що був 

визначений за розробленим алгоритмом.  
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Рисунок 1 – Фотографія цільового об’єкту з виділеним контуром та координатами характерних 

точок 

 

Із рис.1 видно, що наш алгоритм дозволяє досить добре визначати координати полігона, 

який охоплює дане зображення. Таким чином, на базі бібліотеки OpenCV розроблено та 

апробовано алгоритм для  обчислення точних координат фігур, форма яких апроксимується 

замкнутим полігоном. 

Точність розпізнавання і апроксимації цільового об'єкта залежить від якості вхідного 

зображення. 
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1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Зниження вологості є найважливішим завданням кондиціонування повітря системи для 

підтримки якості повітря в медичних приміщеннях в максимально комфортних та санітарних 

значеннях. Хоча осушувачі парокомпресійного типу сьогодні широко використовуються, 

термоелектричні осушувачі повітря останнім часом привертають все більшу увагу через низку 

переваг, пов'язаних з розв’язанням екологічних проблем. 

 Термоелектричні системи використовують ефект Пельтьє, за допомогою якого тепло 

переходить із холодної на гарячу сторону у відповідь на протікаючий електричний струм через 

переходи неоднорідних напівпровідників p та n типу в термоелектричних гранулах елементу. 

Водяна пара конденсується на твердій поверхні, що стикається з холодною стороною елементу 

Пельтьє, поки її гаряча сторона охолоджується зовнішнім 

виділенням тепла, переданого ефектом Пельтьє [1]. 

Науковцями ПДТУ, зокрема на кафедрі «Біомедична 

інженерія» запропоновану робочу модель подібного пристрою 

для осушення повітря в медичних закладах міста 

Маріуполь [2]. Модель пристрою наведена на рисунку 1. 

Для осушувача було обрано алюмінієву пластину 

приблизно 36 см2, товщиною близько 0,5 мм, три 

термоелектричні елемента Пельтьє TEC1-12706, радіатор, 

Arduino Uno, плата для з’єднань, перемички, зовнішній блок 

живлення 220/12В, три транзистори TIP 122, три резистори 1 

кОм. Елемент Пельтьє монтувався на зворотній стороні 

пластини холодною стороною до алюмінієвої пластини. Дана 

модель осушувача повітря є досить ефективним пристроєм, 

який конденсуючи краплі води з пари у повітрі з більшою 

концентрацією мікро крапель на алюмінієвій пластині по-

перше зменшує вологість повітря у приміщенні, а по-друге є 

джерелом технічної води в невеликих кількостях. 

Іноземними розробниками запропоновано інший вид осушувача на базі термоелектричних 

елементів Пельтьє, який складається з трьох частин: елементу Пельтьє, холодоагенту та 

радіатора [3]. По обидва боки елементу знаходяться радіатори холоду та тепла, які 

обмінюються теплом з навколишнім повітрям. При подачі електричної напруги на модель, 

поглинання тепла відбувається через холодоагент, в той час як тепловіддача відбувається через 

радіатор. Швидкість тепловіддачі відповідає сумі поданої електроенергії та швидкості 

поглинання тепла.  
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Рисунок 1 – Модель 

пристрою осушення повітря 

в закладах охорони здоров’я 
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Проблема лабораторного контролю системи регуляції агрегатного стану крові як в нормі, 

так і при різноманітних патологічних станах займає одне з центральних місць не лише в 

фундаментальних дисциплінах, таких як фізіологія, патофізіологія та фармакологія, але і в 
клінічній практиці. Спроможність органного і тканинного кровопостачання – ключовій позиції 

нормальної життєдіяльності і регенерації – багато в чому можна визначити змінами порушення 

гемостатичного потенціалу крові, який, в свою чергу, залежить від функціонального стану 

ендотеліальної-внутрішньосудинного континууму, який забезпечує належну плинність і 

попередження екстравазації рідинного і клітинного компонентів крові при пошкодженнях.  

На сьогоднішній день клініцисти «озброєні» досить вагомим набором клотінгових, 

амідолітіческіх і імуноферментних методів оцінки систем регуляції агрегатного стану крові. 

Однак в рутинній клінічній практиці використовується досить обмежений набір тестів і методів 

(активований парціальний (часткове) тромбопластиновий час, протромбіновий час, 

тромбіновий час, фібриноген, розчинні комплекси мономерів фібрину, Д-димер), результати 

яких дають лише дуже приблизну характеристику гемостатического потенціалу. Розширення 

арсеналу методик (ендотеліальні продуценти, рівні ряду факторів згортання крові), збільшуючи 

діагностичну цінність, зберігає фрагментарність уявлень про процес, на жаль, не забезпечуючи 

цілісну характеристику систем регуляції агрегатного стану крові. Швидше за все, існують і 

об'єктивні причини затруднительности цілісного сприйняття функціонування цього буфера.  

По-перше це тривалість пробопідготовки біоматеріалу для досліджень гемостазу 

(стабілізація цільної крові, рекальцифікація і т.д.). Особливого значення набуває цінныість 

розробки – технології низькочастотної пьезотромбоеластографіі. Ця технологія дозволяє 

візуалізувати процес згортання крові, дає можливість в режимі реального часу оцінювати все 

фази згортання і кількісно визначати інтенсивність про- і антикоагулянтного потенціалу, а 

також виступає інструментом оцінки фармакодинаміки противотромботическое лікарських 

засобів, ключа до профілактики та лікування тромбогеморрагических ускладнень.  

Метод низькочастотної пьезотромбоеластографіі, дозволяє здійснювати комплексну оцінку 

глутатіонпероксидази цільної крові і має ряд істотних переваг: стандартизація, відсутність 

пробоподготовки, дослідження в режимі on-line. Відповідно може бути рекомендований для 

експрес-оцінки глутатіонпероксидази в клінічній практиці.  

Показники низькочастотних п’єзотромбоеластогрогрофів дозволяють оцінювати 

дезагрегантну ефект препаратів в цільної крові і можуть служити контролем при проведенні 

противотромботическое терапії.  

Контроль за ефективністю проведення антикоагулянтної терапії може здійснюватися з 

використанням методу низькочастотної пьезотромбоеластографіі. 
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Сучасна імплантологія розвивається з середини XX століття. Новітні технології 

імплантації зубів базуються на використанні титанових імплантів, які з'явилися в 80-х 

роках минулого століття. Титан має високу біологічну сумісність: до 85-96% титанових 

імплантів приживаються з першого разу.  

Проте, навіть новітні технології не дозволяють отримувати 100% приживлюваності: 

успішними залишаються не більше 98-99% операцій. За складних випадків статистика 

говорить лише про 80% успішних операцій.  

Нові технології в імплантації зубів спрямовані на зниження часу операції: сьогодні 

вживлення за одноетапною методикою займає близько 10-15 хвилин на один імплант, а за 

двоетапною – 40-50. Підвищується відсоток успішних операцій і в складних випадках: 

базальна імплантація зубів дозволяє досягти рівня в 97% вдало завершених операцій. 

Багато компаній-виробників імплантів заявляють про неймовірно тривалий гарантійний 

термін служби своїх виробів: 20-50 років, а такі фірми як Nobel, Astra, Miss, Steri-Oss, 

Radix готові дати довічну гарантію (правда, тільки на самі імпланти, без урахування 

правильності їх установки, індивідуальних особливостей пацієнта). Сучасна імплантація 

зубів пропонує пацієнту: імпланти різних виробників, з різним гарантійним терміном 

служби і, зрозуміло, за різною ціною; складові та монолітні імпланти відповідно для дво- і 

одноетапної (експрес) імплантації зубів; можливість вибору матеріалу коронки (протеза): 

безметалокераміка (діоксид цирконію), металопластикові та металокерамічні – в 

залежності від фінансових можливостей клієнта. Новітні технології дозволяють знизити 

загальний час інтеграції імпланта в кісткову тканину до 2-3-х місяців і менше (проти 3-6-

й), але, як показує практика, це все ще поодинокі випадки.  

3d-імплантологія – це сучасний спосіб імплантації зубів з використання результатів 

комп'ютерної томографії щелепи. До цього способу вдаються, коли неможливо 

традиційними методами забезпечити достатньо точне позиціонування імпланта. На 

озброєнні імплантологів метод пошарового формування зображення – це новітня 

технологія в імплантації. У ряді випадків вдається навіть уникнути нарощування кісткової 

тканини. 3d-модель дає найповніше уявлення про розташування кровоносних судин, 

нервів, навколоносових пазух.  

Найсучасніша концепція дентальної імплантації носить назву «4D імплантологія» або 

BIO-імплантологія. Це базально остеоінтегрововані імплантати, які використовуються 

там, де нарощування кісткової тканини з якихось причин неможливо. BOI імплант – це 

стрижень на горизонтальній пластинці, який при установці спирається на те, що 

залишилося від кісткової тканини пацієнта.  

Ефективність результатів BOI імплантології не залежить від кровопостачання щелепи 

пацієнта. Незважаючи на те, що кісткова тканина не нарощується, імплант надійно і міцно 

фіксується. Він може бути встановлений відразу після видалення зуба, і підходить навіть 

завзятим курцям.  
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Секрет методики криється в конструкції самих імплантів, які принципово 

відрізняються від традиційних. Цей метод в першу чергу спрямований на швидке 

відновлення жувальної функції у пацієнтів. Конкретна система, а також типорозмір 

підбирається чітко за медичними показаннями і може встановлюватися навіть відразу 

після видалення зуба за одну операцію.  

Основні переваги методу «4D імплантологія»: лікування може проводитися у всіх 

пацієнтів без винятку, незалежно від ступеня стоншування кісткової тканини щелепи, а 

також наявності / відсутності зубів, що залишилися; хірургічне лікування потрібно тільки 

один раз, імплантати встановлюються відразу ж після видалення зуба; менше число 

хірургічних втручань та інших процедур зменшує загальну вартість лікування зубів; 

ефективність базальних імплантатів рідко залежить від кровопостачання кістки щелепи, в 

порівнянні з традиційними імплантатами; установка тимчасового металопластикового 

протеза на третій день після операції.  

Крім достоїнств є і недоліки методу: високий ризик відторгнення біоімплантатів, 

застосовується в основному при повній адентії, тривала реабілітація після імплантації, 

протезування акриловим протезом, після відторгнення імплантату повторна імплантація 

практично неможлива. 
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Елемент Пельтьє – це термоелектричний перетворювач, принцип дії якого базується на 

ефекті Пельтьє. Ефект Пельтьє – термоелектричне явище перенесення енергії при проходженні 

електричного струму в місці контакту (спаяний) двох різнорідних провідників, від одного 

провідника до іншого. 

Ефект Пельтьє був відкритий французом Жаном-Шарлем Пельтьє (1785-1845 р) в 1834 

році. При проведенні одного з експериментів він пропускав електричний струм через смужку 

вісмуту, з підключеними до неї мідними провідниками. В ході експерименту він виявив, що 

одне з'єднання вісмут-мідь нагрівається, інше – остигає. Найчастіше в нашому житті такий 

елемент служить для охолодження електронних пристроїв, зменшення температури в 

мікросхемах, наприклад у пристроях нічного бачення, кондиціонерах, цифрових камерах, 

приладах зв'язку, відеокартах, системах охолодження мікропроцессорів. У медицині елемент 

Пельтьє було вперше застосовано як основний компонент апарата локальної гіпотермії, який 

використовуеться для нейропротеції – сучасному стратегічному напрямі терапії пацієнтів з 

гострим інсультом. 

На сьогодні вже існує ряд способів використання елементів Пельтьє в медицині та 

біоінженерії [1,2]. 
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Ларингоскоп - медичний прилад, який 

використовується для обстеження гортані. 

Ларингоскоп розроблений, щоб полегшити 

швидку візуалізацію гортані без необхідності 

вирівнювання глоткової і гортанний осей. 

Ранні розробки ларингоскопів з'явилися ще в 

1700-і, проте, значні інновації та модифікації 

почали проходити в 1913 році і тривали до 

сьогодні. Одним з найважливіших для роботи 

ларингоскопів параметрів є вимога 

функціонального джерела світла. У той час як 

останні розробки ларингоскопів ведуться у 

сторону вдосконалення   світлодіодів (LED) в 

якості джерел світла, вони все ще потребують живлення від джерела, яке накопичує енергію. 

Воно може бути перезаряджуваним або одноразовим. Це може стати проблемою при 

відсутності батарей або електрики. Крім того, елементи живлення (акумулятори, одноразові 

батареї)можуть дорого коштувати, а їх характеристики з часом погіршуються, що впливає на 

роботу ларингоскопа та може зробити його не придатним до використання співробітниками 

медичних закладів. Проте, цю проблему можна вирішити, використовуючи в якості джерела 

енергії елемент Пельтьє. В даному випадку термоелектричні елементи виступають в якості 

джерела живлення для світлодіодної підсвітки гортані ларингоскопом. Макет досліджуваної 

моделі наведений на рисунку 1. 
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У сучасному світі автоматизація поширюється на усі сфери діяльності людства. 

Виключенням не стала і медицина, косметологія. На сьогоднішній день однією з найбільш 

перспективних сфер автоматизації медицини є індивідуальні електронні медичні 

консультанти-асистенти. Метою моєї роботи є розробка мобільного додатку для аналізу 

стану шкіри людини. У сьогоденні є значна кількість факторів, що зумовлюють 

пошкодження шкіри та мають накопичувальний ефект (екологія, харчування, сидячий 

стиль життя). Наразі кожному члену суспільства необхідно мати свого особистого мед-

асистента для своєчасного аналізу своїх проблем та отримання цільових та індивідуальних 

порад щодо усунення проблем [1,2]. 

Розробка даного додатку дає змогу користувачу отримати експрес-консультацію у 

будь-якій точці світу використовуючи лише свій смартфон. Асистент по догляду за 

шкірою просканує недоліки (зерна, клітини, рельєф) і дасть цінну пораду щодо усунення 

порушень здоров’я шкіри обличчя. Він надасть рекомендації щодо покращення стану 

 
Рисунок 1 – Макет ларингоскопу на базі 

елементів Пельтьє 
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шкіри. Ця програма забезпечує легкий доступ до особистих, інноваційних та надійних 

підказок про догляд за шкірою обличчя та навчає користувачів догляду та підтримки 

здоров’я свого обличчя. Додаток працюватиме за допомогою двох основних джерел 

інформації: сканування (для отримання особистої інформації користувача) та єдиної бази 

даних лікарів та інших користувачів для розвитку та порівняння даних. Ключову роль 

відіграватиме база даних знань лікарів-косметологів, на основі якої додаток буде 

спиратися у прийнятті рішень [3]. 

Які інші функції готовий запропонувати додаток: 

 Відстеження та аналіз змін стану шкіри. 

 Об’єктивна оцінка змін стану шкіри залежно від вашого способу життя та 
використовуваних продуктів. 

 Точний аналіз дефектів шкіри (зерен, клітин, рельєфу, зерен) завдяки сучасним 
технологіям. 

 Тест для визначення типу шкіри. 

 Перевірка стану обличчя за допомогою сканування (надалі сппр обере необхідну 
стратегію лікування на основі бази даних та особистих даних користувача). 

 Статті з практичними порадами щодо догляду за шкірою. 

На основі роботи дерматологів та косметологів програма зможе сканувати та 

аналізувати отриману інформацію. 

Як саме відбуватиметься процес впровадження додатку у життя користувача: 

1. Користувач має провести первинний аналіз стану своєї шкіри. 

 Тест на тип шкіри: Людина проведе тест в програмі та з’ясує, який має тип шкіри. 

Це надасть змогу обрати найкращу програму по догляду за шкірою. 

 Обстеження шкіри: Використовуючи комп’ютерні технології та штучний інтелект, 
додаток виявляє ваші прищі, клітини та прищі та визначає текстуру шкіри. 

2. Відслідковування прогресу 

 Щоденник шкіри: Щоб регулярно перевіряти недоліки шкіри та контролювати її 
стан, користувач має робити регулярні сканування та зберігати їх результати до 

щоденнику 

 Моніторинг стану шкіри відбуватиметься щодня. Користувач скануватиме своє 
обличчя, а програма порівнюватиме збережені та нові дані і робитиме висновок щодо 

прогресу. 

 Рекомендації щодо продуктів: На основі звіту про стан шкіри, програма пропонує 

перелік рекомендованих продуктів з урахуванням певного типу шкіри. 

3. Лікування та підтримка 

 Стрічка новин здоров’я.  Користувач читатиме статті з практичними порадами 
щодо шкіри з різними дефектами, а також отримуватиме інформацію про останні 

тенденції у світі краси! 

4. Результат. Користувач зможе поділитися своїми успіхами та досягненнями у 

соціальних мережах [4]. 
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Комп’ютерізоване обладнання яким безперервно оснащаються медичні заклади ставить для 

машинобудівного ВНЗ актуальною проблему вдосконалення підготовки кваліфікованих 

фахівців з інформаційних технологій і автоматизованого проектування, здатних ефективно 

працювати в сфері медицини.  

Запит ринку праці являється достатньо новим для вишив машинобудівного профілю і 

відповіддю на нього може служити створення оновлених навчальних планів для магістерських 

груп медичної спеціалізації. Враховуючи досвід, накопичений кафедрою, що випускає 

комп'ютерних фахівців, цей спосіб видається ефективним і відповідає рекомендаціям 

міжнародного проекту «ВіоАRТ», де пропонується вдосконалення методики викладання 

шляхом розробки нових навчальних планів [1].  

Методичною базою формування таких освітніх планів для вирішення біоінженрних завдань 

можуть слугувати засади компетентнісного підходу. 

Метою дослідження є визначення з урахуванням вимог національних стандартів основних 

компетенцій, які здобуваються студентами в процесі навчання і дозволяють їм професійно 

вирішувати завдання пов'язані з автоматизованим управлінням медичним закладом, займатися 

біомеханікою, штучними імплантатами і біонічним протезуванням. 

Завдання дослідження складалися в аналізі і узагальненні існуючих та перспективних 

запитів стейкхолдерів, їх зіставленні зі стандартними компетентністями для спеціальності 

«Комп'ютерні науки» и вибір компетенцій, відповідних стандарту [2], а також розробку 

пропозицій щодо включення конкретних дисциплін в обов'язкову частину робочих навчальних 

програм. 

Для вирішення поставлених завдань було створено тимчасове методичне об'єднання, що 

складалося з стекхолдерів від медицини, висококваліфікованих фахівців з комп'ютерних 

інформаційних технологій, математичного моделювання та автоматизованого проектування. 

Розгляд запитів стейкхолдерів і зіставлення їх з компетенціями стандарту виявили 

необхідність включення в навчальний план дисциплін, що забезпечують загальне розуміння 

сутності спеціальних завдань, наприклад, ЗК3, а також спеціальних компетенцій: СК6; СК8; 

СК10 [2].  

Їх включення буде відповідати результатам навчання, передбаченим стандартом по ПР15 – 

використання різних методів програмування при проектуванні багатофункціональних систем. 

В якості дисциплін, що підлягають включенню до обов'язкової частини освітньо-

професійної програми «Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині» за пропозицією 

методистів повинні бути предмети для яких потрібно розробити оригінальне методичне 

забезпечення. Це: 

- «Сучасні методи проектування програмних систем на основі об'єктнооріентованого 

підходу» – 7,5 кредитів ЄКТС; 

- «Науково-дослідна практика» – 11 кредитів ЄКТС. 
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Результати роботи показали, що науково-педагогічний і методичний потенціал 

машинобудівного ВНЗ забезпечує розробку відповідних навчальних програм і методичних 

матеріалів. Це дозволяє вишу готувати комп'ютерних фахівців медичної спеціалізації. 
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Інформаційні технології охопили всі сфери життя людини, в тому числі й медицину. 

Сьогодні без IT-складової в цьому напрямку обійтися практично неможливо, про що говорять 

лікарі та вчені. 

Відомо безліч напрямків інформаційних технологій в медичній галузі. Розглянемо деякі з 

них. 

По-перше, комп'ютери. Навряд чи ще залишилися такі методи діагностики, які не базуються 

на розумних машинах. Про багатьох з них знають всі: УЗД, комп'ютерна томографія, які 

вважаються відносно новими. Але і ті методи, які з'явилися десятки років назад, комп'ютери 

теж встигли торкнутися. Кардіограма, стоматологічні та офтальмологічні дослідження, аналізи 

крові та інше тепер теж комп'ютеризовані. 

По-друге, медичні інформаційні системи й локальні мережі. Якщо кілька десятків років 

тому історії хвороби доводилося зберігати в паперових варіантах, що займало багато місця і 

вимагало участі великої кількості персоналу, то сьогодні ситуація в корені змінилася. 

Електронна медична карта, інакше кажучи, особиста база кожного окремо взятого пацієнта, в 

якій поєднані всі записи за зверненнями до сімейного лікаря, вузьких спеціалістів, лікуванням, 

госпіталізацій, лабораторним і діагностичним дослідженням, включаючи результати аналізів, 

знімки МРТ, УЗД та інші. В такому випадку не важливо в якому регіоні країни, а в ідеалі й 

земної кулі, хворий звернувся до лікаря, – доступ до електронної карти є у кожній медичній 

організації, підключеної до єдиної павутини охорони здоров'я. Всі записи, зроблені в 
електронній медичній карті, завіряються електронним цифровим підписом лікаря. 

По-третє, роботи, як нові співробітники лікарень. 

Ще кілька років тому неможливо було уявити собі, що роботи будуть лікувати людей. Але 

це стало реальністю! Машини не тільки проводять обстеження, а й виконують операції. Такі 

«лікарі» з'явилися в британських лікарнях. Наприклад, в одному з госпіталів Лондона роботи 

будуть доглядати за пацієнтами. Персонал лікувального закладу навіть дав імена своїм 

помічникам – «Сестра Мері» і «Доктор Роббі». З їх допомогою лікарі, перебуваючи віддалено, 

зможуть контролювати стан своїх пацієнтів. 

По-четверте, в стоматології. 

Радіовізіографи, або, інакше, пристрої, що дозволяють робити знімки зубів на спеціальні 

датчики, які передають зображення в комп'ютер. Вони знайшли широке розповсюдження, бо 

зробили можливим детальне вивчення найдрібніших фрагментів тканин зубів. Вся інформація 

https://pstu.edu/ru/press-czentr/mezhdunarodnyj-proekt-bioart-v-pgtu/
https://pstu.edu/ru/press-czentr/mezhdunarodnyj-proekt-bioart-v-pgtu/
mailto:noginatanaya9504@gmail.com
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зберігається в уже згаданих базах даних. За допомогою принтера дані можна переносити на 

папір, що значно полегшує роботу лікарів. Найбільш відомі програми: Gendex, Trophy. 

 По-п'яте, як не згадати про «залізних помічників», які стають справжніми провідниками 

для інвалідів по зору. Американські вчені створили робота, який допомагає сліпим людям 

робити покупки в магазинах і безперешкодно пересуватися по великих приміщень. Природно 

робот не замінить собак-поводирів, але значно полегшить життя потребують цього людям. 

Приїхавши в магазин, незряча людина бере робота-асистента, який і підводить покупця до 

необхідних товарів, а при виході з магазину з роботом доведеться розлучитися. Можливо, що 

таких помічників в майбутньому можна буде зустріти в аеропортах, це дозволить людям з 

обмеженими здібностями відчувати впевненість в пересуваннях. 

По-шосте, управління протезами "силою думки". 

Колись це була просто науково-фантастична ідея, але тепер управління машинами за 

допомогою однієї думки стало реальністю. Ось, на приклад, американські вчені з Чиказького 

реабілітаційного інституту створили унікальні роботизовані протези, управляти якими можна 

"силою думки". Електрик з Теннесі, Джессі Салліван, що залишився в результаті виробничої 

травми без обох рук, став першою людиною, яка погодилася на випробування нової технології. 

В ході операції хірурги з'єднали вцілілі в області плечей нервові закінчення з м'язами грудної 

клітини. Сюди ж були вживлені електроди, які фіксують електричні сигнали під час скорочень 

м'язів. Коли пацієнтові необхідно виконати будь-які дії за допомогою роботизованих протезів, 

йому досить просто про це подумати. Що посилаються мозком сигнали іннервують м'язи, й 

відповідні електричні імпульси фіксуються електродами. Далі сигнали перетворюються в 

команди, що керують протезами. Роботизованими руками інвалід може виконувати складні дії 

й, зокрема, захоплювати предмети. Однак вчені не зупиняються на цьому. Зараз ведуться 

роботи над вдосконаленою версією протезів. Мета, яку поставили перед собою розробники, 

повернути пацієнтам не тільки рухову активність, але й відчуття дотику. 

Не менш цікаві роботи дослідників Стенфорда. Суть питання – розробка технології, яка 

одного разу могла б допомогти людям з паралічем знову використовувати свої кінцівки та 

дозволити інвалідам використовувати свої думки для управління протезами та взаємодії з 

комп'ютерами. Команда зосередилася на поліпшення інтерфейсу мозок-комп'ютер – пристрої, 

імплантованого під череп на поверхню мозку пацієнта. Цей імплант з'єднує нервову систему 

людини з електронним пристроєм, який може, наприклад, допомогти відновити контроль над 

моторикою людини з травмою спинного мозку або людини з неврологічним захворюванням. 

Професор електротехніки Крішна Шеной і нейробіологи з його лабораторії трансляції 

нейронних протезів працюють над датчиками, що імплантують до мозку, які дозволяють їм 

реєструвати та розшифровувати електричну активність нейронів, які контролюють рухи тіла. 

В даний час процес аналізу нейронної активності вимагає багато часу та зусиль. 

Колись це була просто науково-фантастична ідея, але тепер ідея управління машинами за 

допомогою однієї думки стала реальністю. Дослідники вважають, що, коли в минулому 

проходила фаза підтвердження концепції, технологія інтерфейсу мозок-комп'ютер має тепер 

перейти з лабораторії в життя людей. 

Це може здатися неймовірним, але кілька десятків людей по всьому світу можуть друкувати 

на клавіатурі, писати електронні листи, шукати в Інтернеті, пересувати інвалідне крісло або 

керувати протезом руки, просто думаючи. Управління машинами за допомогою думки давно 

захопило уяву людей, але ця ідея тільки недавно покинула територію наукової фантастики та 

стала доведеною реальністю. 

Технологія інтерфейсу мозок-комп'ютер (BCI) має величезний потенціал для зміни 

повсякденному житті людей, які серйозно паралізовані, поліпшення якості життя і відновлення 

функцій у людей з руховими порушеннями. Але, попри на швидке зростання і розвиток цієї 

нової області нейротехнології в останні кілька років, вона як і раніше обмежується 

лабораторними дослідженнями і ще не перетворилася в широко доступну технологію для 

людей з обмеженими можливостями. 
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У висновку, можна сказати, що інформаційні технології – це невіддільна  частина медицини, 

без якої ми вже не можемо існувати. За IT не тільки сьогодення, а й майбутнє. 

 

Сорочан О.М. Сучасний стан розвитку біомеханіки одиночних імплантатів  
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1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

Розвиток промисловості, виробництва, науково-технічний прогрес щорічно зумовлюють 

появу нових технологій та механізмів в стоматології, травматології та інших галузях медицини. 

Це, у свою чергу, призводить до підвищення рівня травматизму, змінення характеру травм, 

помітного зростання числа хворих та постраждалих з множинними та поєднаними травмами 

тощо. 

Успішне користування імплантатами та їх довговічність, так само як і довговічність 

абатментів, що беруть участь в передачі жувальних і оклюзійних навантажень, визначаються 

ступенем напруження і виразністю, що визивають деформації кісткової тканини [1–3]. 

Аналізуючи клінічну ситуацію при обстеженні пацієнтів, необхідно визначити кількість 

імплантатів, їх конструкцію, напрямок установки і розташування їх для оптимальної передачі 

навантажень, яким підлягають кісткові структури. Тому необхідно оцінити стан кісткової 

тканини та можливі загальні і місцеві реакції організму на запропоноване лікування. 

Життя кісткової тканини багато в чому визначають напруження і деформації [4]. 

Напруження характеризують дії внутрішніх сил, які при фізіологічних навантаженнях в 

кістково-м’язковому апараті людини, в тому числі і при жуванні, є фізіологічними 

подразниками, що сприяють дії і підтримці обмінних процесів в кістковій тканині. В області 

прикладання навантаження-стиснення – в кістковій тканині визначається негативний потенціал, 

в зоні розтягування – позитивно заряджені іони, які визначають електрохімічну природу 

обмінних процесів [5, 6, 7]. 

У проведених дослідженнях визначається величина напруження, що руйнує компактну 

пластинку кісткової тканини; вона знаходиться в межах від 40 до 80 МПа; для губчастої кістки 

ця величина складає 3-15 МПа, тобто залежить від ділянки кісткової тканини, для титанового 

імплантату – від 400 до 600 МПа [8]. Клінічно й експериментально показано, що незважаючи на 

4-5 кратну різницю механічних властивостей, система «імплантат- кісткова тканина» досить 

добре і довго функціонує. 

З теорії міцності композиційних конструкцій відомо, що конструкції з різних матеріалів 

характеризуються різними модулями пружності або руйнівними напруженнями [9]. 

На краях різнорідних матеріалів виникають додаткові напруження, обумовлені різним 

характером напружень і деформацій. Постійно діючі додаткові напруження утворюють 

паразитарні вузли або концентратори напружень, які при певних умовах стають руйнівними і 

призводять згодом до неспроможності конструкції. Це підтверджує те положення, що механічні 

властивості імплантатів і кісткової тканини різняться, проте модулі пружності, внутрішньої 

кортикальної пластинки щелепи і губчастої речовини кістки при спільній їх роботі рівні або 

близькі в межах жувальних навантажень з напруженням від 5 до 100 МПа й їх спільне 

функціонування здійснюється в однакових умовах [10]. 

Тільки в цьому випадку жувальне навантаження на імплантат буде рівномірно сприйматися, 

перерозподілятися і гаситися в оточуючих його тканинах. Це запобігає утворенню 

паразитарних, а потім і руйнівних напружень і деформацій на кордонах між імплантатами та 

іншими опорними структурами. 

Аналіз напружень і деформацій, що виникають при навантаженні до 100 Н уздовж осі 

одиночного імплантату, за допомогою математичних моделей методом скінченних елементів 

показав, що основні напруги концентруються в зоні прикладання навантаження і доходять до 80 

МПа. Напруження від точки її застосування в титановому імплантаті плавно зменшуються по 
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всій довжині імплантату до 7-8 МПа в його верхівковій частині. У місці контакту імплантату з 

компактною кістковою тканиною напруження в імплантаті складають до 35 МПа, а в кістковій 

тканині – до 10 МПа; це свідчить про те, що кісткова тканина активно компенсує напруження 

від імплантату (руйнують напруження для компактної кісткової тканини складають до 80 

МПа) [11]. 

Картина напружень в кістковій тканині представлена кількома зонами: 1-а – найменша зона 

– місце контакту компактної кістки з імплантатом (зі значеннями до 25 МПа); 2-а – йде від 1-ї і 

займає площу до 2/3 величини зануреного в кістку імплантату зі значеннями від 20 до 5 МПа, 

причому в аналогічній зоні титанового імплантату ці значення становлять до 10 МПа; 3-тя – 

проектується на останню верхушечну третину імплантату зі значеннями в кістки від 5 до 1 

МПа, в той час як в самому імплантаті в цій зоні напруження складають до 7-8 МПа. Аналіз 

показує, що в першу чергу напруження компенсуються в самому титановому імплантаті, що 

володіє високим ступенем еластичності в силу своїх механічних властивостей [12]. 

Дослідження показало, що напруження від вертикального навантаження на імплантат і кісткову 

тканину повністю компенсовані і коливаються в кістковій тканині від 1 до 35 МПа, в той час як 

руйнівні напруження кісткової тканини знаходяться в межах 80 МПа. 

По мірі занурення імплантату в кісткову тканину основні напруження як в імплантаті, так і 

в кістковій тканині визначаються у верхніх 2/3 імплантату і кістки і носять розщеплюючий 

характер, тобто на стороні тиску максимальні напруження становлять від 0,5 до 7 МПа, а на 

протилежному боці формується та доходить до верхівки імплантату зона здавлення з 

напруженням до 10 МПа. Напруження носять компенсований характер, проте нерівномірно 

діюче під кутом навантаження може формувати вузли втомних напружень в зоні контакту 

імплантату з кістковою тканиною з боку тиску, що може несприятливо позначитися на 

користуванні зубним протезом на імплантат. 

Вивчення напружень при навантаженні на імплантат з консольно винесеною на 4 мм 

опорою показує, що основні концентратори напружень локалізуються в місці переходу консолі 

на імплантат з напруженням понад 120 МПа і носять, як в попередньому випадку, 

розщеплюючий характер. У зоні контакту компактної пластинки з імплантатом на стороні тиску 

напруження доходять до 25 МПа. На протилежній контактній стороні визначається картина 

значно менших напружень як по площі, так і за їх значенням від 1 до 10 МПа. Робота 

імплантату в кістковій тканині при консольному навантаженні буде носити характер, що 

несприятливий для кістки і може привести до втрати імплантату. 

У процесі дослідження визначено, що незалежно від навантаження основні напруження 

фіксуються в пришийковій частини імплантату. У верхівковій, найбільш заглибленій частини 

імплантату, напруження знаходяться в межах 1 МПа і повністю компенсуються кістковою 

тканиною. 

Основне завдання зубного протеза, укріпленого на імплантат, полягає в тому, щоб 

навантаження від протилежних зубів в стані оклюзії передавалася на імплантат строго по його 

вертикальній осі. При сагітальних і трансверсальних рухах нижньої щелепи не повинно 

виникати блокуючих моментів на зубах-антагоністах з формуванням навантажень, що діють під 

кутом або перпендикулярно вертикальної осі зуба і імплантату. 

У процесі дослідження реакцій пружнонапружених станів кісткової тканини і імплантатів 

було визначено опорні реакції, що виникають у в'язкопружних шарах, що зв'язує імплантат і 

кістка. Модель кісткового ложа в щелепі з системою навантажувальних її сил показала, що 

максимальні напруження діють в поверхневому шарі щелепи, мінімальні – у вершини 

імплантату. Однак напруження, що діють в кістках, в 8-10 разів менше, ніж напруження, що 

виникають в тілі імплантату, що обумовлено її великим поперечним перерізом і відмінністю їх 

механічних характеристик і еластичністю титану. Міцність компактної кісткової тканини нижче 

міцності матеріалу імплантату приблизно в 6-8 разів (80 МПа порівняно з межею руйнівних 

напружень і міцності титану 450-600 МПа), що дозволяє говорити про відносно однакові 

пружні компоненти, які входять в систему імплантат – кістка. Твердження про однакову 

пружність матеріалів справедливе тільки при короткочасно діючому жувальному навантаженні 
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до 200-300 Н. При цьому можливий діапазон напружень в цій системі від 3 до 20 МПа, що не 

викликає руйнівних напружень на кордоні з'єднання кісткової тканини й імплантату. Природно, 

що подібне твердження може бути справедливо тільки для нормальної кісткової тканини й 

імплантатів, що мають форму кореня. 
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Моделювання методом плавлення (FDM) – є одним із методів тривимірного друку, який 

використовує переважно термопластичні матеріали. Його принцип простий і, загалом, ним 

можна друкувати будь-який матеріал, що плавиться, а потім застигає. Очевидно, що існують 

вимоги щодо його в'язкості в рідкому стані для досягнення хорошої адгезії та зчеплення шарів. 

Стандартне використання FDM матеріалів – у вигляді нитки, що подається на котушку 

(філамент). Загальновживаними матеріалами є термопластичні полімери, такі як 

акрилонітрилбутадієнстирол (ABS), поліетилентерефталат модифікований гліколем (PET-G), 

полімолочна кислота (PLA), поліамід (нейлон), співполіефір (CPE), полікарбонат (ПК) тощо. 

Ці матеріали є діелектриками, і деякі з них знаходять застосування в електронній 

промисловості як ізолятори, наприклад для ізоляції провідників. Серед безлічі електричних 

властивостей, діелектрична міцність є дуже важливим параметром, яка визначає їх 

життєздатність в електроніці, де зазвичай виникають перепади високої напруги.  

Технологія FDM не створює ідеально однорідних твердих компонентів, тому є 

відмінності в властивості кінцевих об'єктів у порівнянні зі стандартними методами 

виготовлення, наприклад при литті пластику. Відмінності спричинені повітряними зазорами, 

наявними в 3D-об'єкті (між лініями по осі X та Y, і шаром по осі Z) або дефектна когезія ліній і 

шарів, тощо. Одним з факторів, що впливає на діелектричні властивості виробу це роздільна 

здатність друку (висота одного шару), зміщення осі Z і температура екструзійної головки. [1] 

Результати вимірювання 

діелектричної проникності проілюстровані 

на рисунку 1, який являє собою залежність 

діелектричної проникності матеріалу від 

частоти вимірювання для масштабу 150 

мкм. Вибрано таку роздільну здатність, 

оскільки вона мала найнижчу частоту 

відмов протягом друку. Очевидно, що 

значення діелектричної проникності дещо 

зменшується із збільшенням частоти для 

всіх трьох досліджуваних матеріалів. 

На основі отриманих результатів 

встановлено, що об'єкти, надруковані за 

технологією FDM з матеріалу ABS мають 

прийнятне значення діелектричної 

властивості та діелектричну міцність для 

застосування на низьких рівнях напруги. У разі вимірювання діелектричної міцності матеріалу 

ABS, даний матеріал оцінюється як найбільш підходящий матеріал в якості ізоляції 

електронних пристроїв та який має діелектричну міцність вище 30 кВ / мм.  
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Рисунок 1 – Діелектричні властивості 

надрукованих 3Д об’єктів з пластику ABS, PLA 

та PET-G 
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Автоматизація і комп’ютерні технології 
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На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій виріс попит на використання 

мікроконтролерів навіть у при навчанні. Це обумовлено розвитком STEM-освіти, яка поширює 

значення науково-пізнавальної діяльності. Нові знання, які засвоюються через застосування 

практичних навичок, призводять до формування наукового підходу та розвитку винахідницької 

діяльності.  

Об’єктом дослідження є моделювання основних складових пристрою та дослідження 

вимірювання швидкості рухомого об'єкту. Метою дослідження є створення пристрою для 

дистанційного вимірювання швидкості рухомого об'єкту. Для виконання мети вирішуються 

завдання: створення плат,  написання програмного коду, тестування швидкості 

вимірювальними приборами. 

Незважаючи на те, що тема дослідження не є абсолютно новою, слід зазначати, діяльність 

щодо розробки даного пристрою стала поштовхом до розуміння алгоритму роботи 

комп’ютерної системи та генератором нових ідей застосування пристрою.  

В основі роботи пристрою лежить фізичне явище, яке називають ефектом Доплера –  явище 

зміни частоти хвилі, яку реєструє приймач, викликане переміщенням джерела або приймача. 

Ефект Доплера широко використовується у багатьох галузях науки і техніки, а також у 

повсякденному житті. На ефекті Доплера засновані радіолокаційні лазерні методи вимірювання 

швидкостей різних об'єктів на Землі (літаки, автомобілі). Даний ефект дозволяє визначити 

параметри руху космічних апаратів, планет та зірок.  

Цей ефект складає основу дії радарів, які використовують правоохоронні органи для 

визначення швидкості автомобіля, а також у деяких видах спорту. Ефект Доплера 

використовують в електроніці для створення електромагнітних хвиль високої частоти, навіть 

рентгенівського діапазону, у лазерах на вільних електронах. Також цей ефект широко 

використовують у медицині: ультразвук, потрапляючи на еритроцити, які знаходяться в 

артеріях або венах, посилає з кожної ділянки судини відбитий звук різної частоти. Сигнал, 

перетворюючись, дає інформацію про параметри кровообігу.  

Слід зазначити, що зацікавленість принципами дії використання ефекту Доплера стало 

провідною складовою під час проєктування власного пристрою, основою роботи якого буде 

керування мікроконтролера всіма складовими.  

Пристрій включає в себе окремі плати, зокрема, плату датчика руху HB100, плату 

підсилювача і смугового фільтру, плату обробки, яка має в собі однокристальний 

програмований 8-й бітний мікроконтролер ATmega48 фірми Atmel, плату індикації, на яку 

виводиться значення швидкості.  

Даний пристрій здатний працювати як датчик вимірювання швидкості рухомого об'єкту 

малого радіусу дії (до 25м) на основі доплерівського ефекту. 

Принцип роботи даного датчика заснований на випромінюванні високочастотного 

мікрохвильового (скануючого) сигналу і прийомі відбитого сигналу від рухомого об'єкту. Далі з 

приймального сигналу здійснюється виділення корисної інформації про швидкість об'єкту у 

вигляді девіації частоти (відхилу параметрів від первинних показників). 

Для програмування було використано мову С. Для моделювання та емуляції роботи схем 

було використано програму Proteus.  
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Для нагріву гарячого дуття, що подається в доменну піч, застосовується блок 

повітронагрівачів, що складається з 3-4 регенераторів, які працюють в наступних технологічних 

режимах: нагрів насадки, нагрів дуття, відділення та тяга. У зв'язку з тим, що регенератори 

представляють собою агрегати періодичної дії, перемикання з режиму на режим може тривати 

15-20 хв і безпосередньо впливає на температуру дуття. У той же час скорочення часу 

перемикання дозволяє підвищити температуру дуття на 10-25°С [1, 2]. 

Огляд наукових публікацій за останні кілька десятиліть [3], що стосуються автоматизації 

роботи доменних повітронагрівачів, показує, що однією з основних тенденцій у розвитку 

систем є використання інтелектуального аналізу даних з метою виявлення нових залежностей 

між технологічними параметрами. 

Пропонується безліч підходів до оптимізації режимів роботи блоку повітронагрівачів з 

метою підвищення температури гарячого дуття, але не акцентується увага на дослідженні стану 

насадки під час перемикань: як змінюються температура куполу і піднасадочного пристрою, які 

втрати теплоти? 

Більшість блоків повітронагрівачів оснащені системами автоматичного регулювання 

температури куполу, співвідношення «паливо-повітря», стабілізації температури гарячого 

дуття, але перемикання режимів проводиться газівниками дистанційно відповідними 

перемикачами на пульті управління. Також значення технологічних параметрів записуються в 

поточну базу даних, а далі – в архівну, що дає можливість для вивчення стану повітронагрівача 

під час зміни режимів його роботи. 

Авторами були розширені можливості раніше розробленого додатка [4]. Як середовище 

розробки вибрано сучасне програмне забезпечення MS Visual Studio 2019 і об'єктно-орієнтована 

мова С# (C Sharp). Для роботи з базами даних в якості провайдера використовували систему 

управління базами даних MS Visual FoxPro [5]. Бібліотека ClosedXML [6] забезпечує виведення 

результатів обробки бази даних до MS Excel.  

Програма (рис.1) дозволяє обробляти кілька варіантів файлів бази даних формату .dbf: в 

першому випадку всі значення технологічних параметрів записані в один стовпець, у другому 

випадку – інформація представлена у вигляді таблиці. 

 
Рисунок 1 – Розроблене програмне забезпечення 
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По закладеному в програму алгоритму інформація з бази даних розподіляється по файлах 

формату .xlsx, кожен з яких містить інформацію про повітронагрівачі блоку, відповідну режиму 

нагріву насадки, режиму нагріву дуття і переключенню з режиму на режим. В якості 

досліджуваних характеристик повітронагрівача були обрані такі параметри як температури 

купола і піднасадочного пристрою, а також, температура гарячого дуття. На рис. 2 представлені 

графіки зміни температури купола повітронагрівача №1 в період між режимами дуття на нагрів 

(рис. 2, а) і з режиму нагрівання на дуття (рис. 2, б). 

 

 
- дуття    – перемикання   - нагрів 

а)        б) 

Рисунок 2 – Зміна температури купола в періоди перемикання з дуття на нагрів (а) і з 

нагріву на дуття (б) 

 

Аналіз кількох місяців роботи блоку з трьох повітронагрівачів дозволив визначити 

наступне: 

- перемикання з дуття на нагрів мають однаковий характер для всіх повітронагрівачів, 

тривають в середньому 5 хв, при цьому температура купола знижується на 15 – 20 °С; 

- перемикання з нагріву на дуття мають однаковий характер, при цьому для двох 

повітронагрівачів тривають 8 хв, а для одного – 14 хв, температура купола знижується на 20 –

 25 °С; 

- при перемиканні температура дуття може коливається в межах 30-40 ° С, в рідкісних 

випадках до 50°С. 

Результати представлені частково, необхідно більш детально вивчити отриману інформацію 

для виявлення нових залежностей в подальших дослідженнях. 

Інтелектуальний аналіз бази даних, що містить поточну і архівну інформацію про 

технологічний процес нагрівання доменного дуття, можна використовувати в системах 

автоматичного регулювання. Наприклад, за отриманими характеристиками перемикань можна 

вносити коригування в карту перемикань; передавати отриману інформацію в математичні 

моделі в якості уточнених початкових значень для моделювання. 
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5. Microsoft Visual FoxPro (VFP) [Електроний ресурс]: Режим доступу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_FoxPro 

6. ClosedXML [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://github.com/ClosedXML/ClosedXML 
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Нагрівання гарячого дуття, що надходить в доменну піч, і стабілізація його температури 

здійснюється в блоці повітронагрівачів. Основним завданням системи автоматичного 

управління повітронагрівачем є оптимальний нагрів його насадки, який в першу чергу 

характеризується температурою купола. 

У типовій автоматизованій системі управління регулювання температури купола 

повітронагрівача здійснюється за рахунок зміни витрат змішаного паливного газу і повітря 

горіння [1]. У більшості випадків в процесі тривалої експлуатації блоку в управляючих 

алгоритмах не коригується співвідношення «паливо-повітря» і його значення залишається 

постійним. У той же час температура купола залежить від теплотворної здатності змішаного 

газу, основним компонентом якого є доменний газ. Аналіз калорійності доменного газу за 

тривалий проміжок часу показує, що йо значення може коливатися, наприклад, протягом доби в 

межах 10-25%, що обумовлено технологією доменної плавки. 

Для розрахунку температури горіння газоподібного палива використовуються спрощені 

методики, в яких не враховуються залежності теплофізичних властивостей складових газу від 

температури і тиску, визначення значень яких, в більшості випадків зводиться до усереднених 

значень. Зміна температури і тиску впливає на зміну температури горіння палива, наприклад, 

збільшення значень цих параметрів призводить до зростання температури [2]. 

Авторами розроблена програма (рис. 1), в якій для визначення теплофізичних властивостей 

початкових компонентів газів використовуються поліноми різних ступенів, отримані методами 

нелінійної багатопараметричної регресії [3]. В якості вхідних даних були взяті табличні 

значення властивостей з довідників [4, 5]. 

 

 
Рисунок 1 – Програма розрахунку температури горіння змішаного газу 
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Вхідними даними в програмі для розрахунку температури згоряння суміші газу є: склади 

доменного, природного і коксового газів, їх відсоткове співвідношення в суміші і вологовміст 

кожного, тиск і температура суміші, коефіцієнт надлишку повітря, кількість кисню в повітрі 

горіння. Порівняння результатів розрахунків окремо для природного, доменного і коксового 

газів з результатами розрахунків з різних довідників показали високу точність збіжності. 

Дослідження впливу зміни калорійності доменного газу протягом доби (6 вимірів через 4 

години) на температуру згоряння (рис. 2, а) і час нагріву насадки, наведені на (рис. 2). Зміну 

температури горіння на 40-60 °С протягом доби (рис. 2, 6) можна використовувати в якості 

коригування заданих значень при регулюванні температури купола, наприклад, для оптимізації 

спалювання газу. 

 

 
а)        б) 

Рисунок 2 –  Калорійність доменного газу (а) і розрахункова температура горіння 

доменного газу (б) 

 

З використанням математичної моделі роботи повітронагрівача [6], доповненої 

пропонованим розрахунком температури горіння суміші газів, було проведено дослідження 

повітронагрівача, що працює в режимі нагріву насадки, при зміні калорійності (рис. 2, а). Всі 

інші початкові параметри були незмінні. При зміні калорійності (рис 2, а, виміри 5 и 6) 

спостерігається скорочення часу нагріву насадки більш ніж на 12 хвилин (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Час нагріву насадки 

 

На вітчизняних металургійних комбінатах не застосовується автоматичний контроль 

калорійності доменного газу у зв'язку з дорожнечею газоаналітичного обладнання. При цьому 

застосування розробленого програмного забезпечення та періодичних вимірів калорійності в 

системах автоматичного управління дозволить підвищити якість регулювання температури 

купола за рахунок своєчасної корекції витрат газу і повітря. 
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Автоматизовані пристрої все частіше з'являються в нашому житті, тому сучасна освіта 

повинна не відставати від потреб суспільства. Разом з технічним прогресом змінюються і 

методи дослідницької діяльності здобувачів освіти. Залучаючи їх до поглибленого вивчення 

фізичних процесів, важко обмежуватися тільки вивчення фізики, дослідники повинні мати 

певні знання з інформатики або інженерії. 

Згідно з напрямків STEM – освіти, сформований рівень універсальних навчальних дій є 

невід'ємною частиною навчально-виховного процесу, так як забезпечує алгоритмічний і 

логічний стиль мислення, а також розвиток систематизованих знань, які дозволяють учням 

орієнтуватися в різних предметних областях пізнання. 

Освітня робототехніка розглядається, як засіб реалізації STEM – освіти, проектна діяльність 

на заняттях з освітньої робототехніки сприяє ефективному формуванню у здобувачів освіти 

всього комплексу компітентностей. 

Використання Arduino для робототехніки в рамках STEM – освіти підвищує мотивацію 

здобувачів освіти до навчання, так як заняття засновані на методі конструювання, що дозволяє 

продуктивніше знайомити здобувачів освіти з наукою, адже саме він є ефективним методом для 

вивчення важливих областей технології. 

Arduino – зручна платформа швидкої розробки електронних пристроїв для початківців і 

професіоналів. Вибір платформи Arduino в якості основи для курсу робототехніки обумовлений 

тим, що через свою зрозумілість та простоту, а також доступної ціни, дає можливість збирати 

різні пристрої дуже широкому колу людей. Поєднуючи плату з різними компонентами і 
завантажуючи на неї нові програми можна створити величезну кількість пристроїв. 

Плата Arduino допоможе на практиці розкрити деякі секрети електроніки. Створена 

Массімо Банц і Девідом Куартіл’є, Arduino система пропонує бюджетний спосіб створення 

інтерактивних проектів і об'єктів. [1] 

Універсальність, довговічність, і відносна доступність наборів Arduino автоматично 

розширює рамки для впровадження освітньої робототехніки в простір кожної школи. 

Використання апаратно-програмного комплексу Arduino в навчальній та дослідницькій 

діяльності є ефективним інструментом підвищення інтересу до таких сфер діяльності як 

інформатика, інженерія, фізика. Комплексний підхід дозволить викликати інтерес в учнів до 

вивчення природничо-математичних наук, розв’язування сучасних проблем інженерії та 

електроніки, а також розвиватиме їхні творчі здібності. Робота над власними проектами 

дозволяє дітям проявити власні здібності та представити свої проекти на різних конкурсах, що 

додатково мотивує юних дослідників. Розроблені учнями пристрої дозволяють значно 

mailto:nikochekan@gmail.com
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підвищити точність вимірювань під час проведення експерименту, підвищують рівень 

теоретичної підготовки до лабораторної роботи, підвищують загальний інтерес до виконання 

лабораторної роботи учнями за рахунок осучаснення обладнання та формують нові уявлення 

про фізичні явища та процеси. 

Дослідження показало, що учні, впевнені у своїх знаннях в рамках STEAM-дисциплін, 

відчувають себе впевнено в школі в цілому і отримують більше задоволення від навчання. [2] 

Освітня робототехніка на базі Arduino забезпечує занурення у виконання практичних 

проектів в рамках класних або позакласних занять, мотивуючих критично мислити, вчитися 

вирішувати завдання і ефективно взаємодіяти один з одним. 
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Проблема енергозбереження в Україні є найбільш важливою. Економічний ефект 

енергозбереження настільки великий у порівнянні з нарощуванням видобутку і виробництва 

енергоресурсів, що його реалізація дозволить одночасно вирішити проблему оновлення та 

модернізації фондів, економічні та соціальні проблеми, а також створить умови для 

раціонального використання ресурсів. Виробництво чавуну – саме енергоємне в чорній 

металургії, воно споживає більше 80% енергії, що використовується металургійними 

підприємствами з повним циклом. Актуально досліджувати наступний за виплавкою процес 

передачі рідкого чавуну до сталеплавильному агрегату і знайти резерви щодо вдосконалення 

цього процесу з точки зору збереження тепла. Втрати в ковші відбуваються в результаті 

акумуляції тепла кладкою, втрат теплопровідністю через стіни і днище і випромінюванням з 

відкритою поверхні шлаку і струменя чавуну, що стікає в ківш. Актуальним и дуже важливим є 

отримання залежності для визначення температури контакту футерування з розплавом чавуну і 

удосконалення методу визначення втрат тепла на акумуляцію кладкою. 

Метою даної роботи є моделювання  процесів теплової роботи футерування 

чавуновозних ковшів. 
Температура контакту між двома тілами може бути визначена шляхом вирішення 

диференційного рівняння теплопровідності при крайових умовах четвертого роду. Таке 

рішення для двох теплоізольованих необмежених стержнів приведено в монографії Ликова [1]. 

Температура контакту залежать від критерію, що характеризує теплову активність першого 

стрижня по відношенню до другого 
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. При    температури в обох стержнях стають рівними температурі контакту, тобто 

температура контакту не змінюється протягом усього часу контакту. Отже,  
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У зв'язку з тим, що це рішення засноване на законі Фур'є з якого випливає, що швидкість 

поширення тепла дорівнює нескінченності, рішення цього завдання вимагало використання 

стрижнів необмеженої довжини. Фактично швидкість поширення тепла кінцева [2], а глибина 

поширення тепла від поверхні контакта визначається часом и теплофізичними властивостями 

дотичних тіл. Тому той же результат можна отримати для тіл кінцевих розмірів.  Для 

визначення  температури контакту футеровка – чавун маємо аналогічний вираз, який ми 

використовували для  розрахунків температури контакту в запропонованій моделі. Слід 

зауважити, що температура контакту Тк може істотно відрізнятися від температури чавуну Т2.  

Нестаціонарну теплопровідність акумулюючого шару можна розглядати як послідовність 

стаціонарних процесів нагрівання та охолодження активного шару. Швидкість можна 

розглядати як швидкість встановлення стаціонарного режиму, тому що коефіцієнт 

температуропровідності визначається експериментально, для стаціонарного режиму.  

Для процесу охолодження порожнього чавуновозного ковша зроблені наступні 

припущення: втрати тепла випромінюванням з урахуванням конвективного теплообміну 

приймаємо як випромінювання абсолютно чорного тіла, а потік з охолоджувальної внутрішньої 

поверхні зменшуємо відповідним співвідношенням площ Fгор / Fвн, де Fгор-площа горловини 

чавуновозного ковша, м
2
; Fвн – площа внутрішньої поверхні ковша, яка знаходиться в контакті з 

чавуном, м
2
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Це співвідношення справедливо для будь-якого моменту часу в процесі охолодження 

футеровки чавуновозного ковша і може бути використано для визначення теплофізичних 

властивостей футеровки. 

 
Рисунок 1 – Зміна в часі температури внутрішньої поверхні кладки порожнього ковша за 

рівнянням  при різних значеннях коефіцієнта акумулюючої здатності 
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Для реалізації математичної моделі процесів теплової роботи футерування чавуновозних 

ковшів була обрана мова програмування C++. В якості середовища програмування була обрана 

RAD Studio. 

На рис.1 прийняті наступні позначення: верхня крива с =3260;  – дослідні дані; потім 

послідовно с =1950, с =1637, с =1077. 
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В'янення рослин, в умовах жаркого Українського клімату влітку, стало дійсно серйозною 

проблемою яка стосується без винятку всіх людей які щось вирощують. Велика частина 

суспільства так чи інакше пов'язана з сільським господарством, а жителі великих агломерацій 

найчастіше вирощують квіти у себе на вікнах і балконах квартир. Через це тема створення 

пристроїв автоматичного догляду за рослинами є актуальною на наш час. Тому метою роботи 

було створення автоматичної системи «Smart Irrigation», за допомогою котрої можна доглядати 

за рослинами  

Для досягнення мети було вивчена середа розробки Arduino IDE [1], з вбудованою мовою 

програмування, яка має спільні риси с мовою програмування С++ та працює на його базових 

алгоритмах.[2],  базові алгоритми створення електронних пристроїв на базі мікроконтролерів  

Arduino[3], при цьому використовувався метод критичного аналізу наукової та методичної 

літератури. 

Результатом праці є повністю працюючий прилад «Smart irrigation», який можем заміряти 

вологість ґрунту та здійснювати полив рослин без будь якої участі людини після його 

установки впродовж досить тривалого періоду часу, а також має можливість працювати 

повністю автономне (тобто без прямого джерела струму). 

Створений прилад працює за наступною схемою: користувач заповняє бак з водою, а також 

встановлює датчики вологості ґрунту (гігрометри), та трубки завдяки яким здійснюється 

транспортування води. Далі програма починає аналізувати вологість ґрунту та коли це буде 

потрібно автоматично почне полив рослини.  

В результаті роботи був створений власний повністю робочий прилад якій автоматично 

збирає данні про вологість ґрунту рослини та здійснює зрошення коли це потрібно. Він може 

бути використаний будь якої людиною яка щось вирощує та хоче заощадити свій час. 
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С розвитком мобільних телефонів питання навігації перестало бути актуальним лише для 

спеціальних галузях. Оскільки можливості смартфонів дали величезний скачок в галузі 

відслідкування и це питання стало цікавити на побутовому рівні. Все більш актуальною стає 

задача навігації усередині приміщень, а також надання відвідувачам послуг, заснованих на їх 

місцезнаходженні. Будинки стають все більш об'ємними і нерідко мають досить складну 

структуру, крім того стіни та перекриття можуть давати перешкоди при розповсюдженні 

сигналу. Процес орієнтування в приміщені може стати актуальною задачею оскільки нерідко 

орієнтуються в приміщенні лише ті, хто постійно відвідує такі будівлі, а для непідготовленої 

людини орієнтування в таких місцях перетворюється на складність. 

Крім того, рішення, що застосовуються в навігації усередині приміщень, допомагають і в 

орієнтуванні на відкритих просторах, на вулиці – там, де в умовах щільної забудови 

використання систем супутникової навігації ускладнено (немає супутників в прямій видимості, 

присутній тільки відбитий / ослаблений / зашумлений сигнал GPS / Глонасc та інше).  

Таким чином при складності визначення місця знаходження можливо використання 

альтернативних підходів, таких як використання датчиків Bluetooth, або сигналу з телефонів, 

тобто даних Bluetooth. Використання таких даних – рішення задачі типу трилатерации. В цьому 

випадку вихідними даними для оцінки координат спостережуваного об'єкта служать 

вимірювання дальностей «об'єкт-датчик», при цьому дальність оцінюється по рівню прийнятого 

мобільним пристроєм сигналу [1]. В даний час навігація всередині приміщень є самостійний 

клас задач [2].  

В роботі [3] автори представляємо точну внутрішня технологія позиціонування, яка 

використовує вбудовані смартфони та датчики Bluetooth орієнтири. Пропонований ними 

алгоритм вибирає належний між значеннями датчиків по черзі за їх характеристиками. Він 

використовує орієнтири як опорні точки позиціонування в приміщенні. Це також дозволяє 

особам додавати місце, де вони неодноразово виявляють той самий та спеціальний маяк 

отримані значення індикатора сили сигналу як орієнтир у великій кількості. 

Використання Bluetooth-датчиків для навігації усередині приміщень дає можливість 

побудови інфраструктури на базі недорогого і поширеного обладнання, що не потребує 

спеціальних навичок персоналу. А також дає можливість вільного розташування датчиків на 

стінах або стелі приміщення в силу їх малого розміру і автономності. Крім того, дальність 

видимості Bluetooth-датчиків невелика, а їх сигнал практично не проходить крізь капітальні 

стіни, що дозволяє вирішити задачу «проблеми поверху». 

Оскілки датчики це пристрої то існує ймовірність, хибної трансляції інформації з них. 

Оскільки розглядається варіант використання Bluetooth датчиків для позиціювання у 

приміщенні (аналізу елементу), тому необхідно оцінювати можливий тип помилки яка може 

виникнути. Існують два типи випадкового характеру спрацьовування датчиків: 

 помилку першого роду – відмови датчика при виникненні елементу для аналізу (формула 
1); 
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 помилку другого роду – помилковому спрацьовування датчика, при відсутності елементу 

для аналізу (формула 2). 

 

𝑑𝛼 = 1 − ∑ 𝑆𝑛
𝑖 (1 − 𝛼)𝑖 ∙ 𝛼𝑛−𝑖𝑛

𝑖=𝑘          (1) 

де α – помилки першого роду; 

dα – ймовірності помилок першого роду, відмова більш, ніж n–k – датчиків; 

𝑆𝑛
𝑖  – ситуація яка виникла; 

k – кількість датчиків яка необхідна для коректної роботи позиціювання у приміщенні; 

i – номер поточного датчика; 

n – можлива загальна кількість датчиків в приміщенні. 

 

𝑑𝛽 = ∑ 𝑆𝑛
𝑖 (1 − 𝛽)𝑛−𝑖 ∙ 𝛽𝑖𝑛

𝑖=𝑘      (2) 

де β – помилки другого роду; 

dβ – ймовірності помилок другого роду, помилкове спрацьовування не менше k датчиків; 

𝑆𝑛
𝑖  – ситуація яка виникла; 

k – кількість датчиків яка необхідна для коректної роботи позиціювання у приміщенні; 

i – номер поточного датчика; 

n – можлива загальна кількість датчиків в приміщенні. 

 

У загальному випадку критерій вибору параметра k може бути представлений як мінімум 

зваженої суми помилок першого і другого роду для комплексного датчика, формула 3.  

 

𝐾 = 𝑑𝛼 + 𝑑𝛽 = 1 − ∑ 𝑆𝑛
𝑖 [(1 − 𝛼)𝑖 ∙ 𝛼𝑛−𝑖 − (1 − 𝛽)𝑛−𝑖 ∙ 𝛽𝑖]𝑛

𝑖=𝑘 → 𝑚𝑖𝑛            (3) 

 

У разі необхідності можливе коригування критерію вибору параметра k за допомогою 

вагових коефіцієнтів А та В. Тоді формула 3 прийме наступний вигляд: 

 

𝐾 = 𝐴𝑑𝛼 + 𝐵𝑑𝛽, 

𝐾 = 𝐴 − ∑ 𝑆𝑛
𝑖 [𝐴(1 − 𝛼)𝑖 ∙ 𝛼𝑛−𝑖 − 𝐵(1 − 𝛽)𝑛−𝑖 ∙ 𝛽𝑖]𝑛

𝑖=𝑘 → 𝑚𝑖𝑛                    (4) 

 

При цьому вагові коефіцієнти повинні бути більше нуля, тобто А>0 та В>0, та А+В=1. 

Розрахунок помилок першого та другого роду дозволяє аналізувати кількість необхідних 

датчиків, та їх роботу в цілому. Для достатньо великого приміщення це дозволяє зменшити 

витрати та підвищити точність визначення об’єкта. Використання Bluetooth датчиків це 

вигідний спосіб позиціювання, завдяки не великій ціні на маячки, та простоті використання 

технології. У зв’язку з тим, що можливо часткове використання датчиків при конкретній 

ситуації позиціювання. 

Використання Bluetooth датчиків дозволить якісно поліпшити позиціонування, дозволить 

використовувати дану технологію в різних областях, що буде сприяти поліпшенню життя 

людини.  
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1 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Більшість сучасних мобільних пристроїв оснащені різноманітними датчиками, у тому числі 

датчиками місцезнаходження. Для визначення місцезнаходження рухомого об’єкту 

застосовуються дві основні технології: GPS та LBS (GSM).  

Сигнали супутникової навігації покривають всю планету та гарантують максимальну 

точність визначення. GPS демонструє гарні результати в умовах відкритого простору, в зоні 

покриття відповідного супутнику, і у той же час є майже марною в умовах перебування в 

підвалах, підземних парковках, печерах, будівлях з товстими стінами (дахом), багатолюдних 

місцях, місцях поганого сигналу. Загалом, технологія GPS (та зарубіжні аналоги) на даний час є 

основою в розробці мобільних пристроїв або програмного забезпечення, де необхідно 

визначення місцеположення, відстеження маршрутів, пошук найкоротшого шляху.  

За останніми тестуваннями, які проводили в департаменті внутрішньої безпеки Сполучених 

Штатів Америки, вказано, що для обраних областей точність роботи GPS складає від 98 нм до 

186 нм [1]. Наслідком використання сучасних технологій визначення місцеположення стала 

проблема оптимізації додатків, що використовують показання відповідних датчиків. В 

результаті експерименту, проведеного у 2016-му році на прикладі телефонів Samsung Galaxy 

Note 3 та Sony Xperia Z2, стало відомо, що обрані пристрої втрачають 13% заряду в годину в 

місцях впевненого прийому сигналу GPS, та 38% в будівлі з залізним дахом [2].  

Сучасні мобільні пристрої на базі операційної системи Android використовують технологію 

A-GPS, яка прискорює «холодний старт» GPS-приймача, що пояснюється запитом відомих 

даних з інших, доступних, більш швидких джерел: Wi-Fi, Bluetooth, вишки мобільного зв’язку, 

таким чином намагаючись знизити витрати енергії.  

В мобільних пристроях, з появою Android 7, з’явилась підтримка «Дводіапазонного GPS». 

В технічних характеристиках цієї технології, вона позначається як GPS з відміткою «L1 + L5». 

L1 та L5 являются каналами для передачі сигналу зі супутника. L1 – грубий канал, L5 – точний. 

Будь-який сигнал досягає супутника не тільки напряму, але і відбиваючись від сторонніх 

об’єктів, тобто супутник приймає одразу декілька сигналів, відповідно супутник повертає усі 

отримані від одного об’єкта сигнали на основі чого вираховується приблизна область 

знаходження, де усі повернуті сигнали пересікаються. Точний канал L5 менш схильний до 

спотворень, тому що працює за принципом: перший сигнал, що здобувся супутника і є вірним, а 

інші можна ігнорувати. Якщо раніше L5 застосовувався тільки в воєнних цілях, то тепер, через 

те, що за останні роки істотно збільшилась кількість супутників, канал L5 використовують в 

гражданських умовах.  

Використання GPS в закритих приміщеннях, приміщеннях з залізним дахом, підвалах, 

печерах демонструє сумні результати в точності визначення геолокації тому потребує 

дослідження. 
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1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

З метою точної і якісної доробки сталі до певних показників в киснево-конвертерних цехах 

використовують спеціалізовані агрегати: піч-ковші і вакууматори. Для роботи вакууматора на 

пароежектори подається пар під високим тиском, який приходить з парового котла.  

На даний момент системи автоматичного управління паровими котлами побудовани, в 

основному, на аналогових приладах, що не дає можливості аналізу і діагностики роботи 

агрегату та власне системи управління. Тому була поставлена задача розробити систему 

контролю, аналізу і діагностики роботи парового котла. 

Для створення програмного забезпечення авторами використана SCADA Siemens WinCC 

7.4. Для передачі даних з контролера в SCADA використовується OPC (OLE for Process Control) 

сервер KepServerEX. Функції архівування аварійних повідомлень та архівування значень 

параметрів технологічного процесу виконують вікна Tag Logging та Alarm Logging ПЗ WinCC. 

Час опитування датчиків температури та змісту солі встановлений на 10 секунд, бо 

швидкість зміни значень цих параметрів відносно мала. Датчики витрат та тиску опитуються 

раз в 1 секунду, а дискретні датчики, такі як датчики наявності тиску або пламені, опитуються 

один раз у 0,5 секунди. 

Візуальна частина ПЗ поділена на 5 частин:  

1. Головне меню. Ця сторінка відкривається самою першою. Тут відбувається авторизація 

користувача та швидкий доступ до інших сторінок у разі успішного заходження у систему. 

2. Сторінка «Котел». На цій сторінці схематично зображений сам паровий котел, 

трубопроводи газу, живильної води, повітря на горілки, пару та їх параметри, такі як тиск, 

температура та витрати. 

3. Сторінка «Деаератор». На сторінці схематично зображено деаератор котельної води, бак 

деаератора, бак осмотичної води, трубопроводи води, пару та їх параметри. 

4. Сторінка «Протокол подій». На цій сторінці можна побачити список усіх подій системи, 

які зконфігуровані у вікні Alarm Logging програмного забезпечення WinCC. Тут будуть такі 

важливі аварійні повідомлення, як наприклад раптове зникнення полум'я в пальнику. 

5. Сторінка «Графіки». Тут можна проаналізувати змінення будь-якого технологічного 

параметру за будь-який час у вигляді графіків. Дані графіки беруть значення параметрів з 

налаштованої внутрішньої бази даних у вікні Tag Logging.  

На кожній сторінці цієї програми мається у нижній частині екрану панель швидкого 

доступу до інших сторінок, кнопка повторної авторизації, у верхній частині екрану поточний 

час та рядок останнього аварійного повідомлення. 

Також у даному ПЗ є можливість у реальному часі змінювати аварійні та попереджуючі 

уставки для кожного параметру. (AH – верхній аварійний рівень; WH – верхній попереджуючий 

рівень; WL – нижній попереджуючий рівень; AL – нижній аварійний рівень), але для цієї 

процедури потрібна авторизація під адміністратором. 

Програма передбачає аварійні ситуації, коли значення параметру раптово стрибкоподібно 

змінюються. За алгоритмом значення параметру порівнюються з попереднім за формулою 1. 
|Знп. − Знпоп.| > [(Уа.в. − Уа.н) ∙  0,4],  (1) 

де Знп. – Поточне значення параметру; 

Знпоп. – Попереднє значення параметру; 
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Уа.в. – Уставка параметру «аварійно висока»; 

Уа.н. – Уставка параметру «аварійно низька». 

У разі виконання алгоритму оператору висвічується вікно с попередженням. 

Введення програмного продукту у експлуатацію: 

– можливість аналізу технологічного процесу за будь-який проміжок часу через графіки, 

перегляду аварійних повідомлень за будь-який проміжок часу; 

–  зменшує час реагування оператора на аварійну ситуацію; 

–  можливість обмеження функцій певним користувачам; 

–  інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 

Головний економічний ефект від впровадження полягає в поліпшенні економічних і 

господарських показників роботи агрегату, в першу чергу за рахунок підвищення оперативності 

управління та зниження трудовитрат на реалізацію процесу управління, тобто скорочення 

витрат на управління. 
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Метою розробки автоматизованої системи управління є підвищення якості агломерату і 

економія природного газу для виробництва агломерату. 

Для цього контроль газопроникності здійснюють по перепаду тисків в першій вакуум-

камері під горном і в зоні спікання, по виміряної газопроникності змінюють задане значення 

вологості до виходу газопроникності на екстремальне значення, при цьому витрати газу і 

повітря в пальниках горна над першою вакуум-камерою підтримують незмінними і газ 

спалюють з коефіцієнтом надлишку повітря 0,95-1,0. 

Пропонований спосіб забезпечує якісне і безперервне підтримання вологості шихти, що 

відповідає максимальній газопроникності шихти, тому що здійснює контроль газопроникності  

з урахуванням умов завантаження (сегрегація шихти, її ущільнення), режиму запалювання 

(наявність водяної пари в горнових газах), формування зон сушіння і перезволоження. 

При зміні шихтових умов (коливань компонентного складу – флюсів, повернення та ін.) 

змінюють задане значення вологості шихти в системі її стабілізації, що дозволяє безперервно 

підтримувати максимальну продуктивність і якість агломерату. 

Для того, щоб виключити похибку у визначенні газопроникності шихти, витрати газу і 

повітря в пальнику горна над першою вакуум-камерою підтримують незмінними і газ 

спалюють з коефіцієнтом надлишку повітря, що дорівнює 0,95-1,0, тому що при α <0.95 

зменшується прогрів шару шихти за рахунок недожога і зменшення температури горнових 

газів, а при α> 1,0 з'являється кисень в горнових газах, що призводить до запалювання палива 
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шихти і збільшення газодинамічного опору шару шихти за рахунок появи зон інтенсивного 

нагріву і розплаву , що вносить похибка в визначення газопроникності шихти і зменшує (з 

технологічної точки зору) ефект прогріву шару шихти горнових газами. 

Крім того, навіть невеликі зміни вологості шихти, відповідні максимальної 

газопроникності, призводять до зменшення газопроникності як за рахунок зменшення 

еквівалентного діаметру гранул шихти (мало води), так і за рахунок перезволоження нижчого 

шару шихти (багато води). 

Найбільший ефект в цьому випадку отримує активний пошук екстремального значення 

газопроникності (шляхом зміни заданого значення вологості в системі її стабілізації) із 

запам'ятовуванням екстремуму до моменту його зміни в процесі агломерації і включення 

активного пошуку. 

Розрахунок вологості аглошихти. У широкому діапазоні параметрів аглопроцесса 

(швидкість фільтрації Wф = 0,2-0,3 м/с, вологість шару Wo = 6-8%, температура шихти tш = 25-

65 ° C, вологовміст газу ƒг = 3,5-10% ) ця залежність практично лінійна, але з неї кілька 

«випадає» вплив питомої поверхні шихти (діаметра частинок шихти), що істотно змінює 

характер теплообміну по всій висоті шару. Існує взаємозв'язок рівноважних значень 

температури і вологості шихти, що має також практично лінійний характер в широкому 

діапазоні прийнятих вихідних параметрів, що природно, оскільки ці величини пов'язані 

тепловим і матеріальним балансами. Цей зв'язок може бути описаний наступним простим 

співвідношенням: 

tp = 41 + 2,2 ∙ Wo, (1) 

де tр – рівноважна температура, ° C;  

Wo – рівноважна вологість шихти,% на суху масу.  

Розрахункова залежність tр від вхідних температури газу T1c має вигляд:  

tp = 31,6 + 0,107 ∙ Tc1, (2) 

звідси залежність Wo від T1c вийде у вигляді:  

Wo = 0,049 ∙ Tc1 – 4,3. (3) 

Максимального розрідженню відповідає оптимальна вологість шихти Wo при даній 

температурі і розрідженні в вакуум-камері. 

Точки оптимальної вологості при різних температурах і розрядження в вакуум-камері 

можна знайти, якщо взяти першу приватну похідну від залежності по параметру вологості і 

прирівняти її до нуля: 

              
𝜕𝑃𝑢

𝜕𝑊
= −53.69 + 0.023𝑇𝑃𝑣𝑘 + 0.222𝑇𝑊 − 0.106𝑊𝑃𝑣𝑘 = 0                           (4) 

Звідси знаходимо вираз для оптимальної вологості: 

                                                  𝑊𝑜 =
53.69 − 0.023𝑇𝑃𝑣𝑘

0.222𝑇 − 0.106𝑃𝑣𝑘
                                                       (5) 

Цей вислів є рівнянням оптимальної вологості, залежить від двох параметрів – температури 

і розрядження в вакуум-камері. Останній вираз можна безпосередньо закладати в алгоритм 

автоматичного оптимального управління вологістю шихти. 

Введення програмного продукту у експлуатацію: 

– дає можливість аналізу технологічного процесу за будь-який проміжок часу через 

графіки, перегляду аварійних повідомлень за будь-який проміжок часу; 

–  зменшує час реагування оператора на аварійну ситуацію; 

–  можливість обмеження функцій певним користувачам; 

–  інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 

Головний економічний ефект від впровадження полягає в поліпшенні економічних і 

технічних показників роботи агрегату, в першу чергу за рахунок підвищення оперативності 

управління та зниження трудовитрат на реалізацію процесу управління, тобто скорочення 

витрат на управління. 
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Оскільки конвертер виробляє вуглецевий або низьколегований метал, для  отримання 

високоякісних марок сталі. виникає необхідність в використання позапічної обробки металу. 

Вакууматор серед величезної кількості агрегатів позапічної обробки є найважливішим, 

оскільки він допомагає випускати найякісніший метал. Крім того, вакууматор працює в 

комплексі, тому і продуктивність цього агрегату куди вище за інші. 

Сам агрегат складається з ковша, вакуумної камери, шиберного затвора, пористих пробок в 

продувному блоці, вакуумної кришки з отворами, вакуумного бункера для сипучих матеріалів, 

трайб-апарату, списи з датчиком температури і відбору проб, фурм для вдування кисню, лінії 

всмоктування, телекамери для спостереження за процесом і водоохолоджуваного 

теплозахисного екрану. 

У сучасних реаліях існує кілька моделей використовуваних у виробництві, наприклад 

математична модель процесу перемішування і розчинення вуглець порошку, дана модель 

побудова на основі рівнянь Нав'є-Стокса, що дозволяє в трьох-вимірному просторі в будь-якій 

точці вакууматора визначити швидкості розчинення вуглецю в сталевому розплаві.  

Сучасні системи автоматизації використовують математичні моделі в основі управління 

будь-яким технологічним процесом, тому найактуальнішим завданням є підвищення точності 

математичної моделі і її впливу на технологічний процес, зменшення витратності і поліпшення 

зручності у використанні на виробництві в сумісності з системою автоматизації. 

В пропонуємой математичній моделі роботи вакууматора використовуються рівняння 

рівноваги реакції, рівняння закону Сівертса і рівняння Геллера. 

Алгоритм задачі управління вакуумуванням з використанням модифікованої моделі 

складається з декількох блоків: 

- блок завдання параметрів математичної моделі, в тому числі вибір марки стали;  

- блок розрахунку фактичних витрат аргону;  

- блок розрахунку для корекції інтенсивності подачі аргону; 

- блок розрахунку часу процесу. 

Оцінка змінних температури і проб металу є найважливішим завданням при створенні 

керуючої системи процесу вакуумування, бо дозволяють прогнозувати і оптимізувати процес 

дегазації металу, шляхом регулювання продувки аргоном, як одного з основних управляючих 

впливів. 

Побудована модель перевірялася на адекватність за кількома плавками на вже працюючої  

моделі на виробництві. 

Передбачуваний ефект після впровадження нової математичної моделі в експлуатацію 

складається в підвищення економічних показників на кілька пунктів в зв'язку з більш точним 

використанням витратних матеріалів та енергії на плавку, що спричинить менше витрат. А так-

же сам технологічний процес прискориться, а якість виплавленого металу покращиться. 
 

  

mailto:simkin@ukr.net
mailto:koifman_o_o@pstu.edu
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=JpVI9hD50TSilK07FhDMEuRwthVe


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2020» 24.11.2020 р. Маріуполь 

90 

Щербаков С. В., Бабенко Є. І. Моделювання теплового стану горна доменної печі в умовах використання пиловугільного палива (ПВП) 

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ГОРНА ДОМЕННОЇ ПЕЧІ В УМОВАХ 

ВИКОРИСТАННЯ ПИЛОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА (ПВП) 

Щербаков Сергій Володимирович, канд. техн. наук., доцент кафедри автоматизації і 

комп’ютерних технологій, sherbakov_s_v@pstu.edu 
1
, 

 

Бабенко Євген Ігорович, ст. гр. МА-19-М 
1 

1 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 

 

Одним з найважливіших параметрів, які характеризують процеси в горні доменної печі, є 

теоретична температура горіння [1]. Для ефективного протікання процесів доменної плавки 

важливо підтримувати теоретичну температуру горіння на певному рівні. Оскільки вона 

залежить від різних чинників, то для її підтримки на заданому рівні необхідно змінювати 

(регулювати) деякі з них. 

При виборі параметрів комбінованого дуття прагнуть до збереження теоретичної 

температури горіння палива у фурм. Вимога відносної сталості температури зберігається і при 

вдуванні пиловугільного палива [2]. У зв'язку з цим виникає необхідність уточнення розрахунку 

температури з урахуванням впливу ПВП. 

Тепловий баланс зони горіння враховує: тепло горіння вуглецю коксу, природного газу, 

ПВП, теплоту реакцій летючих речовин, тепло дуття, фізичне тепло в зоні горіння коксу. 

Витратні статті теплового балансу включають теплоту дисоціації пара, тепло, що поступає із 

зони горіння ДП із золою коксу і ПВП, тепло продуктів горіння. Було прийнято, що зола коксу 

залишає зону горіння з температурою шлаку, а зола ПВП – з температурою горіння. Незначне 

тепло природного газу ПВП і азоту не враховувалося. У розрахунку також не враховано теплові 

ефекти реакцій окиснення елементів чавуну в зоні горіння через відсутність достовірної 

інформації про ступінь їх розвитку. 

 

 
Рисунок 1 – Залежність теоретичної температури горіння від вмісту кисню (а), вологості 

дуття (б) і вмісту вуглецю в ПВП (в) 

 

За допомогою комп'ютерної моделі розраховані теоретичні температури горіння для різних 

складів комбінованого дуття і змістів вуглецю в ПВП (рис. 1). Шляхом регулювання 

співвідношення газових вугіль і антрациту в сумішах для приготування ПВП можна управляти 

нагрівом горна печі. 
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Для визначення температури рейок при їх охолодженні потрібно розрахувати кількість 

теплоти, втраченої в результаті теплообміну між поверхнею рейки і охолоджуючою 

водоповітряною сумішшю. Тому в роботі використовувалося основне рівняння теплопередачі 

для обчислення кількості теплоти, що втрачається металом за одиницю часу: 

*t*F*KQ   (1) 

де К – коефіцієнт теплопередачі вздовж поверхні теплообміну; F – поверхня теплообміну;  

t – різниця температур між теплоносіями; – час. 

Поверхнею теплообміну в нашому випадку буде частина рейки, що потрапляє в зону 

охолоджуючого колектора, різницею температур – різниця між температурою суміші і 

поверхнею рейки. Так як для даної моделі враховувалися втрати тепла внаслідок тепловіддачі і 

конвективно-променевого переносу тепла, коефіцієнт теплопередачі є сумою коефіцієнтів 

тепловіддачі конвекцією і тепловіддачі випромінюванням і буде визначатися за формулою (2): 

лксумQ    (2) 

Так як температура поверхні рейки буде змінюватися в процесі охолодження, потрібен 

постійний перерахунок її поточної температури в результаті втрати розрахованої кількості 

тепла. Знаючи масу і питому теплоємність речовини можна розрахувати кількість теплоти, яка 

необхідна для зміни температури рейки на 1 °С за формулою (3): 

m*cQ 1
 (3) 

Таким чином, можна розбити процес охолодження рейки на рівні тимчасові проміжки 

(наприклад, по 1 с) і визначати зниження температури за цей проміжок за формулою (4) 

m*c

*t*F)*(
t лк

заг

 
  (4) 

На основі цих формул була створена математична модель, яку в свою чергу можна 

використовувати для розробки програми моделювання процесу охолодження рейок в ЗПО 

РЗМ і прорахунку різних варіацій технологічного процесу. Це дозволить підвищити якість 

цього процесу та виробленої продукції, підвищити економічну ефективність підприємства. 
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В ході доменного процесу шихта зазнає ряд складних хімічних та фізичних перетворень 

перед тим, як стати чавуном. Розподіл по перетину печі та ефективність цих перетворень 

напряму залежать від розподілу самих матеріалів в печі, що обумовлює зони проходження 

доменних газів. 

При порушеннях насипу шихтових матеріалів можливі такі збої в роботі, як перекіс печі або 

канальний хід. При цих ситуаціях умови нормальної роботи печі ускладнюються – 
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збільшуються витрати палива за рахунок швидшого проходження енергоносіїв в одній зоні та 

сповільнюються реакції в інших, погіршується загальний хід доменної плавки. 

Системи, що існують на даний момент, здійснюють завантаження по програмі, встановленій 

оператором. Ця програма підібрана шляхом експериментів. Обмеженням цього способу можна 

вважати високу вартість експериментів та небезпечність їх проведення для технологічного 

процесу. У зв’язку з цим неможливо сказати, що вона є максимально ефективною. 

Розроблена модель покликана дати спеціалістам, що складають програму завантаження, 

інструмент, який дозволить їм перевіряти попередні розрахунки до натурного експерименту, 

відсіюючи явно безперспективні. 

Також розроблена система покликана спростити навчання нових співробітників за рахунок 

прикладу на моделі. 

Отже, при веденні плавки можлива надзвичайна ситуація під назвою «канальний хід». При 

виникненні такої ситуації порушується хід плавки та відбуваються додаткові витрати 

енергетичних ресурсів. 

Математична модель покликана максимально зменшити вірогідність виникнення цієї 

надзвичайної ситуації за рахунок оптимізації розподілення шихти та попереднього виявлення 

каналів з метою їх превентивного усунення. 

Система повинна подавати оператору підказки при складанні програми завантаження печі 

та мати можливість напряму впливати на виконавчі механізми безконусного завантажувального 

пристрою для попереднього усунення виявлених джерел канального ходу, або видавати 

оператору координати, за якими знаходиться канальний хід для подальшого його усунення 

іншими засобами. 

Розроблена програма дозволить більш ефективно планувати завантаження печі та усувати 

деякі надзвичайні ситуації, завдяки чому поліпшиться загальний хід плавки та зменшаться 

витрати енергоносіїв при виникненні канального ходу. 
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Для забезпечення максимальної якості агломерату використовуються системи 

автоматичного контролю та управління процесом дозування. Точність дозування 

компонентів шихти впливає на якість готового агломерату та хід спікання на агломераційній 

стрічці. Сталість хімічного складу шихти досягається дозуванням шихтових матеріалів 
системою бункерів з живильниками. Дозування здійснюється по масі матеріалів з 

урахуванням їх хімічного складу. Співвідношення компонентів шихти регулюють шляхом 

автоматичної підтримки витрат окремих складових з коригуванням за даними хімічних 

аналізів і аналізів вологості матеріалів. Якість регулювання при цьому залежить від частоти 

відбору проб і аналізу. Для отримання фактичних даних по основності та змісту SiO2 в 

агломераційній шихті, щоб розрахувати кількість доданого вапняку, використовується 

аналізатор CB Omni виробництва компанії Thermo Fisher Scientific. Аналізатор працює за 

методом Гамма-нейтронно-активаційного аналізу (PGNAA). Система аналізує весь потік 

сировини.  

Автоматизація управління процесами дозування полягає в наступному: 

- підтримці рівня матеріалу в кожному бункері; 

- забезпеченні дозування за хімічним складом шихти; 

- контролюванні і автоматичному управлінні швидкістю конвеєрів. 
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Окремими вузлами керування є механізми охолодження і дозування поверненої частини 

агломерату. 

З метою оперативного керування агломераційним процесом на аглофабриці здійснюють 

контроль наступних технологічних параметрів: 

- швидкість руху конвеєрів; 

- рівень матеріалу в бункері; 

- витрати кожного матеріалу. 

Витрати матеріалів – це головний показник дозування. Контури контролю та 

регулювання параметрів процесу вагового дозування включають в себе: 

- контур контролю та регулювання витрат руди; 

- контур контролю та регулювання витрат концентрату; 

- контур контролю та регулювання витрат флюсу; 

- контур контролю та регулювання витрат палива; 

- контур контролю та регулювання витрат поверненої частини агломерату; 

- контур контролю та регулювання витрат матеріалу по кожному бункеру. 

Метою роботи є створення автоматизованої системи дозування, заснованої на даних від 

PGNAA аналізатора. Беручи до уваги той факт, що PGNAA дозволяє визначати практично 

всі елементи в шихті одночасно, потенціал такої системи значно більше. Система дозволяє 

визначати такі компоненти, як Fe, Ca, Si, Al, Cl, Co, Cu, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, S, Ti, V, Zn і 

розраховувати різні співвідношення, наприклад основність в режимі реального часу. Крім 

того, можливо точне і швидке (протягом 1 хв.) визначення вологості. Точність в потоці 

методом PGNAA значно вище лабораторного методу, оскільки виключаються помилки 

відбору проб (це особливо стосується домішок). Таким чином, на базі PGNAA можливо 

побудувати систему управління повним хімічним складом шихти. 
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Секція 5:  

Прикладна математика та комп’ютерне 

моделювання 
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Поняття конформного відображення відноситься до числа найважливіших понять 

математики. Це поняття знаходить численні застосування в різних технічних областях, а саме, 

за допомогою методу конформних відображень з успіхом вирішують практичні завдання 

гідро- і аеродинаміки, теорії пружності, теорії фільтрації, теорії теплового, магнітного та 

електростатичного полів і багато інших. Окремі задачі, пов'язані з конформними 

відображеннями, розглядались Ж. Даламбером, Л. Ейлером, К. Гауссом і Б. Ріманом. 

Починаючи з середини 19 століття, конформні відображення широко використовуються як 

математичний апарат при вивчені механіки суцільного середовища. Ініціатива широкого 

застосування конформних відображень до конкретних практичних завдань і найбільш 

принципові результати в цьому напрямі належать таким вченим – Н.Е. Жуковському, 

С.А. Чаплигіну, М.А. Лаврентьєву, М.В. Келдишу (гідро- і аеродинаміка), Г.В. Колосову, 

Н.І. Мусхелішвілі, А.Н. Динник, Г.Н. Савіну (теорія пружності), Н.Н. Павловському (теорія 

фільтрації) і їх численним послідовникам і учням. 

Неперервне і взаємно-однозначне відображення ( )w f z  області D  на область 
*D  

називається конформним відображенням, якщо в околиці будь-якої точки D  головна лінійна 

частина цього відображення є ортогональним перетворенням, що зберігає орієнтацію. З цього 

визначення випливають дві основні властивості конформних відображень: 

1) Кругова властивість – конформне відображення перетворює нескінченно малі кола в 

кола з точністю до малих вищого порядку. 

2) Властивість зберігання кутів – конформне відображення зберігає кути між кривими в 

точках їх перетину. 

У багатьох технічних додатках теорії конформних відображень особливо важливу роль 

відіграє функція, що відображає верхню півплощину Im 0z   на довільно заданий n -кутник в 

площині w . Шукана функція була побудована Крістофелєм і Л. Шварцем (1869р.) у вигляді 

наступного інтеграла: 

1 2 11 1

1 2
0

( ) ( ) ...( ) ,n

z
aa a

nw A z a z a z a dz B
 

      

де 
1 2, ,..., na a a  – точки дійсної осі, що відповідають вершинам багатокутника, а A і B  деякі, 

взагалі кажучи, комплексні постійні. Величини 
1 2, ,..., , ,na a a A B  називаються константами 

інтеграла Крістофеля – Шварца. 

Інтеграл Крістофеля – Шварца дозволяє відображати півплощину не лише на багатокутник 

в звичайному значенні слова, але і в різних граничних випадках багатокутників, наприклад, 

коли одна або декілька вершин багатокутника переходять в нескінченно віддалену точку і 

отриману фігуру тільки формально можна назвати багатокутником. Приклади таких 

багатокутників досить широко поширені у багатьох технічних задачах і, зокрема, в задачах 

моделювання фільтрації.  

Однак зворотна задача – за заданими вершинами багатокутника визначити константи 

інтегралу Крістофеля-Шварца – яка головним чином і зустрічається на практиці, представляє 

дуже великі математичні труднощі, за винятком тих рідкісних випадків, коли інтеграл 

Крістофеля-Шварца виражається через елементарні функції. У всіх інших випадках ці 

константи зазвичай рекомендують визначати підбором, що призводить до досить трудомістких 

обчислень. Проблема констант інтеграла Крістофеля-Шварца була поставлена понад 150 років 
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тому, однак до теперішнього часу не існує достатньо загального і простого методу визначення 

цих констант. 

У роботі досліджуються можливості Wolfram Mathematica для розв'язання задачі 

наближеного визначення параметрів відображення Крістофеля-Шварца канонічних областей 

(верхньої напівплощини і круга) на заданий багатокутник. Для визначення констант 

Крістофеля-Шварца застосовуються методи теорії степеневих рядів у комплексній площині, 

зведення до екстремальної задачі на множині розв’язків диференціального рівняння, що 

дозволяють істотно спростити всі обчислення. Отримані формули також легко програмуються 

на швидкодіючих електронних машинах. 

 

Список використаних джерел 
1. Peter J. Olver. Complex Analysis and Conformal Mapping / Peter John Olver. – Minnesota: 

University of Minnesota, 2020. – 87 с. 

2. Лаврентьев М.А. Методы теории функций комплексного переменного / М.А. Лаврентьев, 

Б.В. Шабат. – Москва: Наука, 1965. – 716 с. 

3. Фильчаков П.Ф. Приближенные методы конформных отображений / П.Ф. Фильчаков. – Киев: 

Наукова Думка, 1964. – 536 с. 

4. Фукс Б.А. Функции комплексного переменного и некоторые их приложения / Б.А. Фукс, 

Б.В. Шабат. – Москва: Наука, 1964. – 388 с. 

 

Десятсьий С. П., Сєрікова О. Ю. Моделювання та дослідження випадкових величин засобами Wolfram Mathematica 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ЗАСОБАМИ 

WOLFRAM MATHEMATICA 

Десятський Сергій Петрович, канд. фіз.-матем. наук, доцент, доцент кафедри вищої та 

прикладної математики, sergedes@gmail.com 
1
 

Сєрікова Орина Юріївна, студентка групи КМ-19-М 
1 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Тестування статистичної гіпотези є одним з найбільш неправильно зрозумілих методів 

кількісного аналізу в області аналізу даних. Незважаючи на свою видиму простоту, існують 

складні взаємозалежності між її процедурними компонентами. Тестування статистичної 

гіпотези – це використання даних при виборі двох (або більше) різних можливостей для 

вирішення проблеми в неоднозначній ситуації. Перевірка гіпотез дає рішення щодо того, яка з 

можливостей є правильною, на основі даних. Процедура полягає в зборі даних, які допоможуть 

визначитися з можливостями, і використанні ретельного статистичного аналізу для отримання 

додаткової потужності, Ось кілька прикладів гіпотез, які можна перевірити за допомогою 

даних: 

 реклама в інтернеті ефективніше, якщо розміщувати її зліва, ніж справа сторінки; 

 ви виграєте завтрашні вибори; 

 нове лікування є безпечним і ефективним; 

 помилка в фінансовому звіті менше на деяку істотну суму; 

 частота виробничих дефектів нижче очікуваної споживачами. 

Кожна гіпотеза дає твердження, і воно може бути істинним або хибним. Результатом 

перевірки статистичної гіпотези є висновок, що або дані обґрунтовано узгоджуються з 

гіпотезою, або вони «істотно відрізняються». Часто використовуються статистичні методи, щоб 

вирішити, чи можна виключити «чисту випадковість» як можливість. Для керівників перевірка 

гіпотез часто грає значну роль фільтра, який допомагає вирішити, які елементи даних 

заслуговують вашої управлінської уваги, щоб це увагу не було витрачено даремно на випадкові 

артефакти статистичного шуму. 

Особливе місце в теорії перевірки статистичних гіпотез займають так звані критерії згоди, 

які використовуються для перевірки гіпотез про відповідність заданої вибірки деякому закону 
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розподілу (можливо, з невідомими або частково невідомими параметрами). Одним з таких 

критеріїв є критерій згоди Пірсона. 

Критерій згоди Пірсона ( 2 ) застосовують для перевірки гіпотези про відповідність 

емпіричного розподілу передбачуваному теоретичному розподілу  F x  при великому обсязі 

вибірки  100n  . Критерій може бути застосований для будь-яких видів функції розподілу 

 F x , навіть при невідомих значеннях їх параметрів, що зазвичай має місце при аналізі 

результатів емпіричних випробувань. У цьому полягає його універсальність. Використання 

критерію 2  передбачає розбиття розмаху варіювання вибірки на інтервали і визначення числа 

спостережень (частоти) jn  для кожного з інтервалів. Для зручності оцінок параметрів розподілу 

інтервали вибирають однакової довжини, але це не є обов’язковим. 

Інтервали, що містять менше п'яти спостережень, об'єднують з сусідніми. Однак, якщо 

число таких інтервалів становить менше 20% від їх загальної кількості, допускаються інтервали 

з частотою 2jn  . 

Статистикою критерію Пірсона називається величина 

 
 

2

2

1

e
j j

j j

n np

np





      (1) 

де jp  – імовірність влучення досліджуваної випадкової величини в j -й інтервал, що 

обчислюється відповідно до гіпотетичного закону розподілу  F x . При обчисленні ймовірності 

jp  потрібно мати на увазі, що ліва межа першого інтервалу і права останнього повинні 

збігатися з границями області можливих значень випадкової величини. Наприклад, при 

нормальному розподілі перший інтервал простягається до -∞, а останній – до + ∞. 

Нульову гіпотезу про відповідність вибіркового розподілу теоретичному закону  F x  

перевіряють шляхом порівняння обчисленої за формулою (1) величини з критичним значенням 
2

 , Знайденим для рівня значущості   і числа ступенів свободи 1k l m   . Тут l - число 

інтервалів після об'єднання; m  – число параметрів, які оцінюються за розглянутою вибіркою. 

Якщо виконується нерівність
2 2

  , то нульова гіпотеза про відповідність вибірки 

теоретичному розподілу відкидається з ймовірністю помилки не більше заданого  . При 

недотриманні зазначеної нерівності приймають нульову гіпотезу про приналежність вибірки 

заданому розподілу. 

Недоліком критерію згоди Пірсона є втрата частини первісної інформації, пов'язана з 

необхідністю угруповання результатів спостережень в інтервали і об'єднання окремих 

інтервалів з малим числом спостережень. У зв'язку з цим рекомендується доповнювати 

перевірку відповідності розподілів за критерієм 
2  іншими критеріями. Особливо це необхідно 

при порівняно малому обсязі вибірки  100n  . 

Пропонується підхід до перевірки гіпотези за критерієм Пірсона на основі застосування 

Wolfram Mathematica для пошуку найменшого значення критерію 
2  як функції від параметрів 

розподілу та порівняння знайденого мінімуму з критичним значенням 
2

 , та визначення 

граничного значення ймовірності   з умови 
2 2min    
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В теперішній час найбільш популярним напрямком розвитку техніки, що швидко 

розвивається, є створення, пілотування та ефективне використання безпілотних літальних 

апаратів (БПЛА). Такий літальний апарат здійснює політ за допомогою віддаленого керування 

або автономно по попередньо розрахованих траєкторіях польоту. Актуальність таких розробок 

підтверджується широким застосуванням БПЛА при вирішенні завдань цивільного та 

мілітаризованого характеру. В даний час у світовій практиці склалася тенденція широкого 

використання БПЛА в умовах міста. 

Однією з основних задач забезпечення безпечного польоту БПЛА є задача побудови 

траєкторії руху його переміщення згідно реальних факторів міських умов. Для цього необхідно 

отримувати реальні актуальні дані, що до поточного стану міських умов в певної місцевості та 

представити їх у вигляді, що забезпечить швидку та зручну обробку даних при побудові 

трієкторії руху БПЛА. 

Традиційно задача побудови траєкторії, за якою буде рухатися БПЛА розглядається як 

задача пошуку шляху на графі: вершинам графа відповідають точки положення об’єкта у 

просторі, а ребрам – елементарні траєкторії, проходження БПЛА за якими вважається 

тривіальною задачею. Таким чином, задача  планування траєкторії зводиться до двох подзадач: 

побудови графа, що моделює навколишнє середовище БПЛА, і пошуку шляху на цьому графі. 

Методи пошуку шляху на графі зазвичай базуються на ітераційному обході вершин графа за 

принципом Дейкстри. 

Мета дослідження полягає у розробці методу побудови безпечної траєкторії руху 

безпілотного літального апарату між двома заданими точками простору. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання: 

1. Аналіз сучасного стану розвитку технологій безпілотних летальних апаратів, 

програмного забезпечення та ресурсів отримання, обробки та уявлення у зручних для 

програмної обробки форматах картографічних даних місцевості, огляд методів побудови 

маршрутів на основі графових моделей. 

2. Визначення параметрів та обмежень фізичної моделі БПЛА для побудови траєкторії 

руху, розробка моделі програмного уявлення простору переміщення БПЛА, методів їх 

побудови та обробки, методу побудови траєкторії руху БПЛА за їх використанням.  

3. Розробка програмно-алгоритмічних засобів побудови, отримання характеристик, аналізу 

та візуалізації траєкторії руху БПЛА. 

4. Дослідження результатів застосування розроблених моделей та методів з використання 

реальних картографічних даних міста. 

Огляд технологій побудови, обладнання та керування БПЛА, їх класифікації та 

використання у сучасному цивільному житті дозволяє зробити висновки, що найбільш 

популярними та широко поширеними є невеликі БПЛА, використання яких поширено для 
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вирішення таких простих задач як спостереження або доставка невеликого вантажу. Такі задачі 

найбільш поширені та необхідні у сучасному місті, та викликають необхідність побудови 

траєкторій руху БПЛА з урахуванням перешкод та ряду обмежень, що накладаються 

специфікою конкретної мети переміщення та нормативно-правовими документами.  

Аналіз алгоритмів пошуку шляхів на графах та алгоритмів, що використовуються для 

побудови траєкторії руху БПЛА  на основі графових моделей показав, що найбільш зручним та 

широко поширеним методом побудови траєкторії руху між двома точками простору є алгоритм 

Дейкстри та його модифікації, що є підставою для обрання його за основу алгоритму побудови 

послідовності точок простору, що утворять траєкторію руху БПЛА.  

Огляд існуючих служб та програмних засобів, щодо надання та обробки реальних даних 

просторових мап показав, що існують багато джерел отримання та форматів зберігання такої 

інформації. Найбільш поширеним сервісом, що надає актуальні дані, є OpenStreetMap, який 

дозволяє отримувати реальні дані просторового середовища у най поширеному та прозорому 

форматі опису графічних даних OBJ. Використання сервісу надає можливість простого 

отримання даних, їх обробки та використання для побудови програмних моделей середовища. 
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Індустрія комп'ютерних ігор є одним із стабільно зростаючих напрямків, яке вже 

сформувалося в величезну багатомільйонну галузь. Широке поширення і розвиток 

комп'ютерних технологій призвело до появи нових видів ігор: навчальних, мобільних, онлайн і 

т.д., а популярність ігор стимулює, в свою чергу, розвиток техніки і технологій для їх реалізації 

та вдосконалення. Зростання популярності віртуальних розваг призвело до створення 

спеціалізованих програм – конструкторів ігор, які значно полегшують процес розробки ігор. 

Такі програми називають ігровий рушій (game engine) – це її основне ядро, базове програмне 

забезпечення, на основі якого будуються всі інші складові гри. На відміну від ігор, 

популярність яких в основному швидкоплинна, рушії не змінюють один одного так часто. 

Найбільш відомими є: Unity Engine, Unreal Engine, RAGE, CryEngine, Naughty Dog Game 

Engine, Avalanche Engine, IW Engine, Anvil Engine, EGO Engine, Geo-Mod Engine, The Dead 

Engine. Основні елементи game engine включають в себе жорстко фіксовані дані: ігрову логіку, 

фізику взаємодії об'єктів, правила відтворення об'єктів, інструменти створення геймплея в 

цілому. При цьому фізика взаємодії об'єктів в основному зустрічається в інстальованих 

програмах, а в онлайн іграх є рідкістю через складність їх розробки. 
Мета роботи полягає створенні 2D ігрового рушія, здатного обробляти динамічно змінний 

фізичний світ і в онлайн режимі передавати дані клієнтам про його поточний стан. Фізичний 

світ формується з однорозмірних частинок, які за допомогою створених інструментів 

наділяються різними фізичними властивостями. Рушій дозволяє легко налаштувати систему 

взаємодії цих частинок між собою. Для реалізації поставленої мети розв’язуються наступні 

завдання: 

 визначити оптимальну модель передачі даних для оновлення стану світу у клієнтів; 

 оптимізувати ігровий цикл, а саме відтворювати на стороні клієнта якомога більше 
інформації про світ за один кадр при фіксованому трафіку з сервера, при цьому, не 

перевантажуючи сервер обчисленнями; 

 описати оптимальну і візуально правдоподібну фізичну модель, яка, з одного боку 
здійснює фізичні взаємодії об'єктів і в той же час обчислюється за лімітований час; 

 сформувати оптимальний алгоритм стиснення даних, що передаються. 
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Структура фреймворка включає в себе блоки рушія для реалізації: 

 ігрового циклу; 

 рендерингу сцени; 

 мережевого інтерфейсу; 

 обробки введення даних і подій вікна; 

 фізичних моделей. 
Реалізована тестова задача взаємодії твердих частинок в гравітаційному полі. Початковий 

стан системи – 3000 частинок, які знаходяться в стані спокою (зображені зеленим кольором). У 

блок частинок потрапляє важка частка (червоний колір), яка передає імпульс іншим. Колір 

частинок, що володіють не нульовий швидкістю – синій. Частинки набувають імпульс згідно з 

формулою: 
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     (1) 

де 1 2,   – швидкість першої і другої частки до зіткнення, 

1 2,    – швидкість першої і другої частки після зіткнення, 

1 2,m m  – маса першої і другої частки, 

k  – коефіцієнт відновлення, [0,1]k . 

Фізика заснована на переміщенні по регулярної розрахункової сітці системи частинок таким 

чином, щоб в одній комірці містилося не більше однієї частинки. Таке припущення значно 

полегшує задачу знаходження найближчих сусідів частинки і суттєво не впливає на результат 

відображення (рис. 1). Виходячи зі специфіки простору світу представленого у вигляді сітки, 

результуючі значення швидкостей і позицій випливають з безлічі подальших перетворень 

результатів формул (1). Включено застигання частинок при швидкості меншої за швидкість 

згасання. 

 
Рис. 1 – Візуалізація взаємодії частинок 

 

Результатом роботи є фреймворк для створення багатокористувацьких додатків з фізичною 

моделлю світу, який дозволить легко створювати онлайн ігри. 
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Під багатофазним середовищем розуміється суцільне середовище, що складається з 

декількох компонент (фаз) з різними фізичними характеристиками. Неважко переконатися, що 

різні типи багатофазних систем (рідина-газ, рідкі емульсії, потоки рідини або газу з твердими 

частинками) зустрічаються частіше, ніж однофазні. У природі багатофазними середовищами є 

дим, туман, смог, дощ тощо. Розглядаючи лише технічні пристрої, багатофазні течії 

зустрічаються при генерації і подальшій конденсації пару в установках теплової та атомної 

енергетики, процеси дистиляції, ректифікації, випарювання, використовується в хімічній 

промисловості, холодильній та кріогенній техніці, харчових виробництвах. В силу широкого 

спектру розв’язуваних задач із багатьох наукових дисциплін та різних інженерних областей, 

математичне та комп'ютерне моделювання багатофазних течій є актуальною задачею. 

Гідродинамічні характеристики течій в технологічних процесах можна визначити 

експериментально і теоретично. Обидва ці методи є невід'ємною частиною будь-якого 

дослідження. Але, не дивлячись на те, що дані експериментальних досліджень, як правило, 

більш надійні, точні та фізичні, проведення самих випробувань (натурних експериментів) є 

дорогим, трудомістким і тривалим процесом в результаті якого не завжди можна отримати 

широкий спектр вихідних даних. У той же час, аналітичне дослідження процесів можливо лише 

в ряді простих випадків. З цих причин, розвиток обчислювальної техніки зумовив стрімкий 

розвиток обчислювальної гідродинаміки, як альтернативного підходу до моделювання та 

вивчення течій. 

Сьогодні обчислювальна гідродинаміка це підрозділ механіки суцільних середовищ, що 

включає сукупність фізичних, математичних і чисельних методів, призначених для вивчення 

структур течій та обчислення характеристик цих процесів. Перевагами обчислювальної 

гідродинаміки перед експериментальними дослідженнями є можливість вивчення течій при 

різних комбінаціях параметрів, низька вартість численних експериментів і висока швидкість 

отримань результатів. Стрімкий розвиток обчислювальної гідродинаміки призвів до появи 

цілого ряду програмних продуктів. Можливості таких пакетів прикладних інженерних програм 

розширюються щодня і спрощують процес інженерної розробки і наукових досліджень. 

Найпоширенішими є програмні продукти ANSYS CFX, ANSYS Fluent, Comsol Multiphysics, 

Open Foam, Flow Vision. 

Програмне забезпечення COMSOL Multiphysics дозволяє моделювати багатофазні системи 

для розв’язку широкого спектра задач. Залежно від характерних розмірів фаз багатофазної течії 

використовують різні моделі і підходи, які можна умовно розділити на два класи: 

 Методи відстеження міжфазної поверхні; 

 Дисперсні методи. 
У методах відстеження міжфазної поверхні (surface tracking methods) можна детально 

змоделювати форму фазової границі, наприклад, форму границі розділу фаз типу газ-рідина між 

газовою бульбашкою і рідиною. Побудовані в рамках цього методу моделі, називають 

моделями розподіленої багатофазної течії. Такі моделі призначені для моделювання течії 

http://gamesisart.ru/
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двох або більше не змішуваних рідин, розділених явно вираженою поверхнею. Методи 

відстеження міжфазної поверхні краще підходять для розв’язку задач мікрогідродинаміки, коли 

потрібно відстежувати малу кількість крапель або бульбашок. 

У разі якщо фази течії мають різний фізичний масштаб і складно відстежити фазову 

границю, використовують моделі дисперсної багатофазної течії. В цьому випадку присутність 

різних фаз описується за допомогою характеристик, таких як об'ємні частки, в той час як 

міжфазні ефекти, такі як поверхневий натяг, плавучість і перенесення через границю фаз, 

розглядаються як джерела і стоки в рівняннях моделі дисперсної багатофазної течії. 

На рис. 1 показано принципову відмінність між описаними двома підходами для моделей 

розподіленої та дисперсної багатофазної течії. 

 

 
Рис. 1 – Два підходу до моделювання багатофазних течій: схеми моделей розподіленої 

багатофазної течії та дисперсних течій 

 

Моделі розподілених і дисперсних течій реалізовані в різних інтерфейсах багатофазних 

течій (Multiphase Flow) пакета Comsol (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Дерево модуля Multiphase Flow, що містить 

інтерфейси для моделювання багатофазних течій 

 

Загалом, вказівки до застосування моделей розподіленої багатофазної течії можна 

узагальнити наступним чином: 

 Для систем, де змін топології не очікується, зазвичай краще застосовувати метод 
рухомої сітки; 

 У випадках, коли очікуються зміни топології, слід використовувати методи функції 

рівня або фазового поля; 

 Якщо вплив поверхневого натягу великий, краще застосовувати метод фазового поля; 

 Якщо поверхневим натягом можна знехтувати, краще використовувати метод функції 
рівня. 

Використання кожної із дисперсних моделей в Comsol залежить від постановки задачі та 

вимог до комп’ютерної моделі.  
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Поява і розвиток комп'ютерної техніки призвів до її широкого використання практично у 

всіх сферах діяльності людини від наукоємних галузей до індустрії розваг, кіно і комп'ютерних 

ігор. Проведення чисельних експериментів, комп'ютерного моделювання, створення 

навчальних симуляцій об'єднує потреба в створенні реалістичної тривимірної візуалізації. Така 

потреба зумовила появу різних методик рендерингу зображень, а разом з ними апаратні і 

архітектурні рішення для прискорення обчислень. Актуальність прискорення процесу 

створення складних реалістичних тривимірних зображень стрімко зростає з ростом 

можливостей паралельних обчислень на графічних процесорах, про що говорять останні 

презентації двох найбільших виробників графічних процесорів. Таким чином, вже сьогодні ми 

максимально близькі до дешевого і при цьому фотореалістичного рендерингу тривимірних 

просторів. 

Метою роботи є аналіз існуючих методів рендерингу зображень, які здатні забезпечити 

високу реалістичність зображень за прийнятний час формування тривимірних сцен. Досягнення 

поставленої мети потребує розв’язку наступних задач: 

 Оптимізація алгоритмів тривимірної графіки;  

 Збільшення кількості кадрів в секунду; 

 Порівняння обсягу даних в байтах для різних алгоритмів; 

 Підвищення якості та реалістичності отриманого зображення, оскільки кожен алгоритм 

здатний видавати відмінний від інших результат. 

На сьогодні, в більшості систем комп'ютерної графіки широко використовують методи 

трасування променів. До методів трасування променів відносяться:  

1. Ray tracing. Посилає промені з камери в сцену, знаходячи перетин з об'єктами. 
2. Path tracing. Посилає промені від джерел світла в сцену, знаходячи перетин з об'єктами і 

камерою. 

3. Комбінація 1го та 2го із алгоритмом семплювання. Перший і другий алгоритм 

реалізуються разом, після чого фінальний кадр отримується на основі обчислення певної 

функції від всіх результатів. 

4. Ray marching. Від камери в сцену надсилається промінь, який летить з певним кроком, а 

перетин з об'єктом вважається, коли відстань від променя до об'єкта менше мінімального кроку. 

Якщо перші три алгоритму шукають перетин з об'єктами, які складаються з трикутників або 

багатокутників, то особливістю алгоритму ray marching є його спосіб представлення об'єктів 

сцени. Ці об'єкти будуються на основі формул, що йде врозріз з класичними методами розробки 

тривимірних сцен, відкриваючи нам при цьому нові можливості взаємодії між об'єктами, 

спрощення деяких розрахунків і моделювання надзвичайно складних об'єктів. Таким чином, 

найбільш актуальним напрямком є алгоритм ray marching, а його порівняння з класичними 

алгоритмами трасування є однією з основних задач дослідження. 
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У реальному фізичному експерименті часто важко досягти ідеальних умов (чистого 

вакууму, рівномірного нагріву, моментального відключення будь-яких факторів, що впливають 

на систему, тощо). Комп'ютерному моделюванню невластиві дані обмеження. Робота 

присвячена комп'ютерному моделюванню, спрямованому на вивчення залежності інтенсивності 

люмінесценції від структури опромінюваної просторово-неоднорідної поверхні, зокрема від 

характеристик нанесених на неї наноточок з металу. 

Нанокаталізатори і нанокаталіз утворюють окрему гілку нанотехнологій, що бурхливо 

розвиваються в даний час. Використання таких каталізаторів стабільно поширюється в хімічній 

промисловості, водневій енергетиці і т.п. Останнім часом було знайдено чимало нових ефектів і 

явищ, що можуть значно поліпшити ефективність методів і технологій, використовуваних у 

каталізі. Проте для їх впровадження потрібно проведення цілого спектру експериментів, і таке 

екстенсивне дослідження прогнозується, як досить витратне, як з точки зору використання часу, 

так і з точки зору матеріальних ресурсів. 

Серед необхідних експериментів є ряд модельних, в яких, зокрема, досліджується роль 

електронного каналу акомодації енергії реакцій, що протікають на просторово-неоднорідній 

поверхні широкозонних твердих тіл з нанесеними наноточками з металу. Організувавши 

комп'ютерний фізичний експеримент для проведення таких модельних реакцій, немає 

необхідності проводити дорогі за витратами коштів і часу натурні експерименти, а результати 

можна отримувати навіть такі, які складно отримати в лабораторних умовах, що обумовлює 

актуальність представленої роботи. 

Метою роботи було дослідження впливу характеристик нанесених на напівпровідник 

наноточок з металу на інтенсивність люмінесценції, розробка програмному застосунку для 

проведення комп’ютерного експерименту у даній предметній області і проведення 
комп’ютерного моделювання. 

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані і вирішуються такі завдання: 

 отримання фізичної і математичної моделі хемостимульованих електронних процесів на 

просторово-неоднорідній поверхні; 

 створення програми моделювання електронних процесів на просторово-неоднорідної 
поверхні зі зручним інтерфейсом і можливістю задавати і змінювати параметри 

експерименту, відображати результати експерименту у вигляді графіків; 

 проведення досліджень за допомогою створеної програми; 

 визначення залежностей між параметрами наноточок з металу і величиною 

люмінесценції. 

Об'єктом дослідження у роботі є комп'ютерне моделювання гетерогенних фізико-хімічних і 

електронних процесів на поверхні твердих тіл. Предметом дослідження є методи, моделі та 

алгоритми взаємодії адсорбованих частинок на просторово неоднорідній поверхні 
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широкозонних твердих тіл з урахуванням електронного каналу акомодації енергії. У якості 

методів дослідження використовувався системний аналіз предметної області, математичний 

апарат теорії алгоритмів і чисельних методів, методи структурного аналізу і проектування 

систем. 

У рамках цієї роботи розроблено унікальну версію стадійного механізму хемілюмінесценції 

твердих тіл з неоднорідною поверхнею. Проведено комп'ютерне моделювання процесів 

збудження гетерогенної хемілюмінесценції при різних характеристиках нанесених на поверхню 

твердого тіла наноточок з металу. Зазначений механізм і дослідження становлять наукову 

новизну роботи і одержаних результатів. 

На основі запропонованої кінетичної моделі розроблена програма для чисельного 

моделювання гетерогенних процесів в системі «газ – адсорбований шар – тверде тіло». Вона 

дозволяє проводити експерименти і отримувати результати у чисельному форматі та у вигляді 

графіків залежностей без необхідності проведення дорогих за витратами коштів і часу натурних 

експериментів для спостереження за електронними процесами, що обумовлює практичне 

значення отриманих результатів. 
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При плаванні суден на мілководді відбувається зміна осадки, яка називається «швидкісним 

просіданням» [1]. Термін позначає різницю між глибинами під кілем рухомого судна і судна, 

що не має ходу відносно води.  

Просідання судна пов’язане зі зменшенням гідростатичного тиску під днищем судна через 

збільшення швидкості потоку, що обтікає корпус судна. Просідання великотоннажних суден на 

мілководді може перевищувати 1 м і створювати загрозу для торкання ґрунту. 

Відомі з літературних джерел методи розрахунку просідання судна, засновані на натурних 

випробуваннях суден і моделей [2-4], передбачають трудомісткі обчислення і використання 

різних графіків і номограм, що ускладнює їх застосування на практиці. 

Частіше використовуються прості формули, засновані на емпіричних залежностях. Однак ці 

формули недостатньо враховують вплив глибини моря і осадку судна на просідання. Немає 

також методики розрахунку швидкості руху судна, при яких це просідання було б мінімальним. 

В роботі [3] використано метод розрахунку просідання суден на мілководді, який позбавлений 

вищевказаних недоліків. 

Використовуючи запропоновану методику було розроблено математичну модель та 

проведено моделювання в системі MathCad. При моделюванні було отримано залежності з 

коефіцієнтами, які можуть змінюватись в залежності від розмірів судна, швидкості та глибин. 

Для виведення розрахункових моделей використана формула для розрахунку критичної 

швидкості Vкр і зміни осадки судна ΔТ яка в кінцевій формі мають вигляд: 

 

Vкр = 1,81 (L/В)
0,125

 h
0,625

/Т
0,125

      (1) 

 

zq

V
hТТ

2

)/33,008,0( 


      (2) 

где L, B, T – головні розміри судна, м; 

     h – глибина моря, м; 
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      V – відносна швидкість судна, м/с; 

      q – прискорення сили тяжіння, м/с
2
. 

При русі судна з критичною швидкістю критичне просідання визначається за формулою: 

    (3) 

 

Величина просідання ΔТ, що відповідає довільній швидкості V, визначається за формулою: 

Т = Ткр (V/Vкр)*2      (4) 

 

Відношення L/B для більшості транспортних суден, знаходиться в межах 6,5 – 8,0. 

За запропонованими вище формулами розраховані середні значення просідання ΔТ для 

різних типів суден, залежно від їх швидкості для значення критерію мілководності h/T=1,1 

(критичне мілководдя). 

Швидкість судна при русі на мілководді не повинна перевищувати 0,6 Vкр. За цієї умови 

плавання відбуватиметься з найменшими енергетичними витратами і відносно невеликим 

просіданням. 

Для розрахунку рекомендованої швидкості Vp використовується формула: 

 

Vр = 2,42 (L/B)
0,125 

 h
0,625

/ Т
0,125     

(5) 

 

Результати моделювання ΔТ, Vр, зведені до таблиць та порівняні з існуючими даними та 

номограмами, виявлено що розбіжність складає не більше 1%. Розрахунки виконані в системі 

Mathcad Prime 2.0. 

На рис.1а наведено 3d- графік залежності критичної швидкості Vкр від осадки судна і 

глибин. На рис. 1б. представлені розрахункові криві критичної та рекомендованої швидкості 

при відношенні L/B = 7. 

 

 
а)       б) 

Рисунок 1 – Графіки критичної та рекомендованих швидкостей. 

 

Розроблено математичну модель та проведено моделювання параметрів швидкісного 

просідання судна в системі MathCad. Метод та модель є достовірними і отримані результати 

моделювання корелюють з даними, отриманими з інших джерел. 
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