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UDC 378.147:004.75 

THE ELECTRONIC TEXTBOOK AS A WAY OF DISTANCE EDUCATION 

Grechko V.V., Terlych S.V. Kherson Maritime College of Fishing Industry; 

Kalnauz A.O. National University of Shipbuilding  after admiral Makarov. 

 

Technologies of distance education with using information nets and electronic textbooks are becoming 

more and more actual nowadays . 

The main principles  of distance learning are based on interactive communications between students 

(cadets, listeners), as well  as communication with a teacher without providing a direct meeting [1, 2]. 

They also promote independent processing of specific amount  of knowledge and skills according to 

the chosen cause and programmer.    

One of the main tasks of distance learning development is creation of appropriate  methods and 

technologies which  require telecommunicate learning environment.   

It should be noted that a student is not simply a passive user of information but he  a creator also  of 

his personal understanding of the substantive content of the educational process. 

In this connection, there is a need to reform the model of activity and interaction between those who 

learn and a teacher (instructor). 

The authors consider the converting of learning material for daytime and evening classes into 

computer form to be insufficient.  

Activities, the level of independence, combination of collective and individual forms of work, 

motivation,  connection of theory and practice should be added to a number of principles which computer 

technologies can provide. 

Distance education with the help of electronic textbooks and telecommunication technologies has to 

secure individual approach, self-control, visual educational, inculcating of taking  optimal decisions, 

conducting laboratory work in practical reality. 
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УДК: 004.054 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ОЦЕНИВАНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ WEB-ПРОЕКТОВ 
Авдеева Татьяна Вячеславовна, профессор Приходько Сергей Борисович, 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

 
На сегодняшний день при разработке WEB-проектов все чаще возникает необходимость 

оценить трудоемкость не только процесса разработки в целом, но и каждого его этапа по 
отдельности. Этап тестирования – это один из ключевых этапов создания программного проекта, 
который отнимает достаточно много времени. Процесс тестирования состоит из нескольких 
компонентов, которые являются общими для каждого из WEB-проектов (проверка тестовых 
сценариев и тестовых случаев, тестирование дефектов, анализ документации). Таким образом, 
оценка трудоемкости тестирования WEB-проекта может зависеть одновременно от нескольких 
факторов, а это значит, что для ее получения можно использовать модели множественной 
регрессии.  

Для построения линейной регрессионной модели были собраны данные для 40 WEB-проектов 
о количестве тестовых случаев и дефектов, которые необходимо протестировать, а также о 
количестве страниц проектно-технической документации. Все эти проекты на данный момент 
находятся на стадиях разработки и поддержки.  
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После этого была выполнена нормализация собранных данных при помощи нормализирующего 
преобразования Джонсона семейства SB, которое было определено на основании значений 

асимметрии A
2
 и эксцесса  исходной выборки. Проверка соответствия преобразования 

нормальному распределению выполнялась при помощи критерия χ
2
 Пирсона.  

На основе нормализированных данных было построено линейное уравнение регрессии. 
Поскольку Y – это случайная величина, то для оценки ее изменения был построен интервал 
предсказания [1].  

Выводы 
В результате анализа интервала предсказания было обнаружено, что его нижняя граница 

имеет точки в отрицательной области графика. Исходя из полученных результатов можно сделать 
вывод, что использовать линейную регрессию для оценки трудоемкости тестирования WEB-
проектов нельзя. В дальнейшем планируется получить оценку трудоемкости тестирования путем 
применения соответствующего преобразования для перехода к нелинейной регрессии и построения 
интервала предсказания для нее.  

Список литературы 
1. Prykhodko, S.B. Statistical anomaly detection techniques based on normalizing transformations for 

non-Gaussian data / S.B. Prykhodko // Computational Intelligence (Results, Problems and Perspectives): 
Proceedings of the International Conference, May 12-15, 2015, Kyiv-Cherkasy, Ukraine / Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv and [etc]; Vitaliy Ye. 
Snytyuk (Editor). – Cherkasy: editor July Chabanenko, 2015. – p.286-287. – ISBN 978-966-493-975-8 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У ГРАФІЧНИХ 

ФАЙЛАХ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ. 

Афонін Дмитро Анатолійович, професор Приходько Сергій Борисович, 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

На сьогоднішній день однією з актуальних проблем в галузі захисту інформації є забезпечення 

конфіденційності, в тому числі і графічних файлів. Як правило, в комп‘ютерних системах ця 

проблема вирішується шляхом її захисту за допомогою методів криптографії [1,2]. Проте зараз, 

окрім використання криптографічних алгоритмів, для захисту графічних файлів ведеться пошук 

нових рішень [3].  

Однією з відносно нових рішень для захисту графічної інформації є застосування теорії 

детермінованого хаосу[4], але динамічні хаотичні системи мають ряд недоліків: існування 

непередбачено коротких довжин орбіт, чутливість до невеликих змін параметрів і початкових умов, 

що у криптографії неприпустимо. 

Стохастичні диференціальні системи (СДС) – такі системи, поведінка яких описується 

стохастичними диференціальними рівняннями (СДР) [5,6]. Такі системи у меншій степені чутливі до 

подібних змін. Тому доцільним є використання СДС для захисту графічних файлів. Суть методу 

полягає в наступному: дані графічних файлів (піксельні коди) передаються як параметр нелінійних 

СДС і відповідний вихідний сигнал СДС використовується замість графічних даних (піксельних 

кодів). За рахунок цього й відбувається захист інформації. Ця модель виявилася досить ефективною 

для захисту мовних сигналів [4], або текстових файлів. Однак реалізація даної моделі для захисту 

графічних файлів є недостатньо ефективною, внаслідок чого частина інформації втрачається в 

процесі її застосування. Виходячи з цього, актуальним є вдосконалення математичної моделі на 

основі СДС для захисту графічних файлів з метою збільшення якості захисту інформації.  

Для покращення данної моделі планується замість перетворення значень вихідного сигналу в 

піксельні коди зберігати ці значення в 3х байтному коді та передавати як значення пікселя у вихідний 

файл. Також для 2х бітного кодування  графічних файлів, що характерно для чорно-білих зображень 

доцільним є створити окремий режим, в якому всі вихідні значення будуть замінюватись на 

мінімальние або максимальне значення пікселя, що теоретично повинно дати змогу отримувати 

зображення без втрати якості. 
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Висновки.Планується покращити існуючу модель захисту інформації на основі СДС та 

реалізувати на ії основі рішення для захисту графічних файлів. Також планується розроби окремий 

режим для захисту чорно-білих графічних файлів.  

Список літератури: 
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6. Приходько С. Б. Методи побудови математичних моделей нормалізованих сигналів 

нелінійних стохастичних диференційних систем [Текст] / Приходько С. Б. ; Проблеми математичного 
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УДК 681.5 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА 

ОСНОВІ ОДНОЗНАЧНОЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ І МЕТОДОЛОГІЇ IRAM 

Автор: Богданова В.В. 

Науковий керівник: М.В. Турти, к.т.н., доц.,  

Національний університет кораблебудування 

 

Вступ. Головною метою будь-якої системи інформаційної безпеки (ІБ) є забезпечення сталого 

функціонування об'єкта, запобігання загрозам його безпеки, захист законних інтересів замовника від 

протиправних посягань, недопущення розкрадання фінансових коштів, розголошення, втрати, 

витоку, перекручування і знищення службової інформації, забезпечення нормальної виробничої 

діяльності всіх підрозділів об'єкта. Іншою метою системи інформаційної безпеки є підвищення якості 

надаваних послуг і гарантій безпеки майнових прав та інтересів клієнтів. Для побудови 

збалансованої системи ІБ необхідно спочатку провести аналіз ризиків у галузі ІБ для конкретного 

об‘єкта дослідження, а потім визначити оптимальний рівень ризику для організації на основі 

заданого критерію. Для оцінювання ефективності систем захисту існує багато методів та методик, 

розроблених зарубіжними і вітчизняними вченими [1 - 3], в тому числі в Національному університеті 

кораблебудування [2, 3]. Одним з можливих підходів до оцінювання якості систем захисту інформації 

є методологія на основі ризиків. Однією з найбільш розповсюджених методологій, що основані на 

цьому підході, є методологія IRAM. Однак, ця методологія оперує з чіткими даними, в той час як 

більшість даних, що впливають на міцність захисту інформації мають нечіткий характер. 

Метою даної роботи є визначення атрибутів вхідної і вихідної інформації інформаційної моделі 

оцінювання ризиків інформаційної безпеки на основі однозначної нечіткої логіки і методології IRAM. 

Основна частина. Для досягнення поставленої мети необхідно розв‘язати наступні задачі: 

проаналізувати нормативно-правову базу з метою виявлення атрибутів вхідної інформації для 

інформаційної моделі адаптованої нечіткої автоматизованої системи оцінювання ризиків за 

методологією IRAM; проаналізувати методи оцінювання ризиків і визначити атрибути  вихідної 

інформації для розроблюваної моделі, що відповідає методології IRAM. 

При побудові системи безпеки необхідно вирішити наступні основні завдання: віднесення 

інформації до категорії обмеженого доступу (службової таємниці); прогнозування і своєчасне 
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виявлення загроз безпеки інформаційних ресурсів, причин і умов, що сприяють нанесенню збитків 

різного типу, порушення його нормального функціонування і розвитку; створення умов 

функціонування з найменшою вірогідністю реалізації загроз безпеки інформаційних ресурсів і 

нанесення різних видів збитків; створення механізму та умов оперативного реагування на загрози  

інформаційної безпеки та прояву негативних тенденцій у функціонуванні, ефективне припинення 

зазіхань на ресурси на основі правових, організаційних і технічних заходів і засобів забезпечення 

безпеки; створення умов для максимально можливого відшкодування та локалізації збитків, що 

наноситься неправомірними діями фізичних та юридичних осіб, ослаблення негативного впливу 

наслідків порушення інформаційної безпеки на досягнення стратегічних цілей безпеки підприємства. 

При виконанні робіт можна використовувати модель побудови системи інформаційної безпеки, 

засновану на адаптації ОК (ISO 15408) і проведенні аналізу ризику (ISO 17799). Ця модель 

відповідає спеціальним нормативним документам щодо забезпечення інформаційної безпеки, 

міжнародному стандарту ISO / IEC 15408 "Інформаційна технологія - методи захисту - критерії оцінки 

інформаційної безпеки", стандарту ISO/IEC 17799 "Управління інформаційною безпекою", і враховує 

тенденції розвитку вітчизняної нормативної бази з питань інформаційної безпеки. До складу 

нормативно-правової бази оцінювання ефективності системи захисту інформації також входять НД 

ТЗІ 1.4-001-2000, НД ТЗІ 2.5-001-99, НД ТЗІ 2.5-002-99, НД ТЗІ 2.5-003-99, НД ТЗІ 2.5-004-99,  НД ТЗІ 

2.5-005 -99, НД ТЗІ 2.5-008-02, НД ТЗІ 2.5-010-03, НД ТЗІ 2.6-001-11, НД ТЗІ 2.6-002-2015, НД ТЗІ 2.6-

003-2015,  НД ТЗІ 2.7-002-99, НД ТЗІ 2.7-009-09, НД ТЗІ 2.7-013-2016, НД ТЗІ 3.7-002-99,  НД ТЗІ 3.7-

003-05. 

Методологія оцінювання ризиків полягає в тому, що на початку аналізу мають бути встановлені 

межі дослідження: виділені ресурси інформаційної системи, для яких в подальшому будуть отримані 

оцінки ризиків. При цьому належить окремо розглядати ресурси і зовнішні елементи, з якими 

здійснюється взаємодія. Ресурсами можуть бути засоби обчислювальної техніки, програмне 

забезпечення, дані,  зовнішніми елементами - мережі зв'язку, зовнішні сервіси тощо. При побудові 

моделі слід враховувати взаємозв'язок між ресурсами. Наприклад, вихід з ладу будь-якого 

обладнання може призвести до втрати даних або виходу з ладу іншого критично важливого 

елемента системи. Подібні взаємозв'язки визначають основу побудови моделі організації з точки 

зору інформаційної безпеки (ІБ): для виділених ресурсів визначається їх цінність, як з точки зору 

асоційованих з ними можливих фінансових втрат, так і з точки зору шкоди репутації організації, 

дезорганізації її діяльності, нематеріальної шкоди від розголошення конфіденційної інформації і т. д. 

Потім описуються взаємозв'язок ресурсів, визначаються загрози безпеки і оцінюються ймовірності їх 

реалізації. На основі побудованої моделі обирається найефективніша система контрзаходів. 

Частиною системи контрзаходів мають бути рекомендації з проведення регулярних перевірок 

ефективності системи захисту. Забезпечення підвищених вимог до ІБ передбачає відповідні заходи 

на всіх етапах життєвого циклу інформаційних технологій. Планування цих заходів проводиться по 

завершенні етапу аналізу ризиків і вибору контрзаходів. Обов'язковою складовою частиною цих 

планів є періодична перевірка відповідності існуючого режиму ІБ політиці безпеки, сертифікація 

інформаційної системи (технології) на відповідність вимогам певного стандарту безпеки. 

Таким чином, вхідними даними в розроблюваній моделі є вимоги нормативних документів, 

перелік інформаційних ресурсів із їх визначеною критичністю і рівнем захисту, перелік загроз із 

визначеними ймовірностями їх виникнення; перелік потенційних уразливостей; ймовірність успішної 

реалізації загрози через певну уразливість; рейтинги ймовірностей реалізації загроз. Вихідними 

даними є  ризики реалізації по загрозам різних рівнів, ефективність комплексу контрзаходів тощо. 

Серед вхідних даних представленню засобами нечіткої логіки підлягають експертна оцінка 

критичності даних, що обробляються; рейтинги ймовірностей реалізації загроз. 

Систему захисту інформації потрібно будувати таким чином, щоб досягти рівня ризику не 

більшого за заданий ризик. При цьому можливо, що отриманий рівень ризику oR  буде суттєво 

нижчим за заданий рівень zR . Оскільки зниження ризику досягається впровадженням спеціальних 

технічних засобів, установкою спеціалізованого програмного забезпечення та додатковими 
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організаційними заходами, які у сукупності вимагають певних фінансових витрат, то факт 

zo RR  може свідчити про невиправдано великі витрати на систему захисту.  

Висновки. В даній роботі на основі аналізу нормативно-правової бази і методів оцінювання 

ризиків визначені атрибути вхідної і вихідної інформації та інформаційної моделі адаптованої 

нечіткої автоматизованої системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки за методологією 

OCTAVE. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ МОВОПОДІБНОЇ ЗАВАДИ НА РОЗБІРЛИВІСТЬ МОВИ 

Автор: А.С. Борцов, студент групи 4381 

Науковий керівник: Ю.І. Касьянов, старший викладач, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Захист мовної інформації є одним з найважливіших завдань у загальному комплексі заходів 

щодо забезпечення інформаційної безпеки об'єкта або установи. 

Сьогодні з розвитком галузі інформаційної безпеки набуває широкого вжитку критерій 

розбірливості мови, який більш точно може характеризувати адекватність прийнятих заходів 

існуючим загрозам.[1] 

Використання тих або інших методів і засобів визначається характеристиками об'єкта захисту й 

апаратури розвідки, умовами її ведення, а також вимогами, що висуваються до ефективності захисту 

акустичної інформації.  

В якості критерію захищеності використовують відповідність нормам[4] відношення 

сигнал/завада, виміряного в контрольних точках [2] та використання методу артикуляційних 

випробувань.[3] 

Метою даної роботи є визначення впливу генерованої реальної мовоподібної завади на 

розбірливість мови та встановлення залежності між відношенням сигнал/завада  та розбірливістю 

мови  для даного генератора реальної мовоподібної завади.   

Основними задачами роботи  є: 

– аналіз існуючих  та перспективних генераторів завади для зашумлення у виділених 

приміщеннях з метою захисту мовної інформації; 

– аналіз методів розбірливості мови та вибір методу дослідження; 

– розробка програми проведення досліджень; 

– розробка методики дослідження впливу реальної мовоподібної завади на розбірливість 

мови; 

– апробація розробленої методики для оцінки ефективності розробленого генератора 

реальної мовоподібної завади. 

 

Для виконання даної роботи використовували генератор мовоподібного шуму, загальна схема 

якого представлена на рис. 1 

http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectureDetail;jsessionid=f3c2740e0000da091dca1a5b6ecb?lectureId=19810&conferenceId=12057&isProjectorView=false
http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectureDetail;jsessionid=f3c2740e0000da091dca1a5b6ecb?lectureId=19810&conferenceId=12057&isProjectorView=false
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1- мікрофон; 

2- попередній підсилювач; 

3,7- ФНЧ; 

4,5,6- АЦП, Мікроконтролер, ЦАП; 

8- вихідний підсилювач; 

9- гучномовці; 

10- мікросхема пям‘яті. 

Рисунок 1 – Загальна схема генератора мовоподібного шуму 

 

ВИСНОВОК 

Розробка, удосконалення і адаптація методів оцінки розбірливості мови для задач захисту 

мовної інформації наразі є дуже актуальною задачею. Актуальність даної роботи визначається 

впровадженням критерію розбірливості мови в практику оцінки захищеності мовної інформації та 

спрощення процедури проведення спеціальних досліджень в області захисту мовної інформації від 

витоку по технічних каналах. 
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УДК 681.5 

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ОДНОЗНАЧНОЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ І МЕТОДОЛОГІЇ OCTAVE  

Автори: Боціян Д.І. 

Науковий керівник: М.В. Турти, к.т.н., доц.,  

Національний університет кораблебудування 

 

Вступ. Широке впровадження інформаційних технологій зумовило поширення значних масивів 

інформації у телекомунікаційних і обчислювальних мережах. Разом з тим значно розширилися 

можливості для несанкціонованого отримання інформації за допомогою нових технічних засобів. 

Захист інформації полягає у протидії спробам порушення конфіденційності, цілісності, 

доступності даних та спостереженості процесів, які можуть бути як злочинного, так і ненавмисного 

характеру. Для оцінювання ефективності систем захисту існує багато методів та методик, 

розроблених зарубіжними і вітчизняними вченими [1-4]. Роботи в цьому напрямі проводяться в і в 

Національному університеті кораблебудування [1, 3, 4]. 
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Одним з можливих підходів до оцінювання якості систем захисту інформації є методологія на 

основі ризиків. Однією з найбільш розповсюджених методологій, що основані на цьому підході, є 

методологія OCTAVE. Однак, ця методологія оперує з чіткими даними, в той час як більшість даних, 

що впливають на міцність захисту інформації мають нечіткий характер. 

Метою даної роботи є розробка структури інформаційної моделі оцінювання ризиків 

інформаційної безпеки на основі однозначної нечіткої логіки і методології OCTAVE. 

Основна частина. Для досягнення поставленої мети необхідно розв‘язати наступні задачі: 

 проаналізувати нормативно-правову базу з метою виявлення атрибутів вхідної інформації 

для інформаційної моделі адаптованої нечіткої автоматизованої системи оцінювання ризиків за 

методологією OCTAVE; 

 проаналізувати методи оцінювання ризиків, зокрема методологію OCTAVE; 

 визначити атрибути  вихідної інформації для інформаційної моделі адаптованої нечіткої 

автоматизованої системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки за методологією OCTAVE; 

 визначити головні функціональні блоки інформаційної моделі оцінювання ризиків 

інформаційної безпеки на основі однозначної нечіткої логіки і методології OCTAVE. 

Як показав проведений аналіз вхідними даними при оцінці ризиків є перелік загроз; експертна 

оцінка критичності даних, що обробляються; ймовірності виникнення загроз; перелік потенційних 

уразливостей; ймовірність успішної реалізації загрози через певну уразливість; рейтинги 

ймовірностей реалізації загроз. Вихідними даними є  ризики реалізації по базовим загрозам для 

ресурсу; ризик реалізації сумарно по всім загрозам для ресурсу; ризик реалізації по базовим 

загрозам для інформаційної системи; ризик реалізації за всіма загрозам для інформаційної системи, 

ризик реалізації за всіма загрозам для інформаційної системи після завдання контрзаходів; 

ефективність окремих контрзаходів; ефективність комплексу контрзаходів; висновок щодо 

ефективності системи захисту інформації. 

Серед вхідних даних представленню засобами нечіткої логіки підлягають експертна оцінка 

критичності даних, що обробляються; ймовірності виникнення загроз; ймовірність успішної реалізації 

загрози через певну уразливість; рейтинги ймовірностей реалізації загроз; ефективність окремих 

контрзаходів; ефективність комплексу контрзаходів. 

Методика оцінки ризиків OCTAVE містить наступні етапи: 

Етап 1. Встановити критерії для управління ризиками 

Етап 2. Розробити перелік інформаційних активів 

Етап 3. Ідентифікувати зміст інформаційних активів 

Етап 4. Ідентифікувати межі застосування 

Етап 5. Визначити сценарії загроз 

Етап 6. Визначити ризики 

Етап 7. Проаналізувати ризики 

Етап 8. Обрати підходи по зменшенню ризиків 

Структура системи повинна містити блок опису вхідних даних, блок експертного опитування, 

блок розрахунку ризиків, блок аналізу ризиків, блок отримання нечіткого висновку, блок 

інформаційної підтримки і користувацький інтерфейс. 

В блоці опису даних здійснюється формування переліку загроз, переліку потенційних 

уразливостей, переліку засобів захисту, перелік нечітких множин виходу (оцінки ефективності 

системи захисту). Через блок експертної оцінки до вхідних даних вносяться оцінки критичності 

даних, що обробляються; ймовірностей виникнення загроз, ймовірність успішної реалізації загрози 

через певну уразливість, рейтинги ймовірностей реалізації загроз і експертні оцінки, функції 

належності нечітких множин виходу. 

Для опису і обробки нечітких даних застосовуємо методи однозначної нечіткої логіки [5], що 

дозволяє суттєво спростити процедури визначення функцій належності та процесів фаззифікації та 

дефаззифікації, оскыльки забезпечуэться однозначний перехід від лінгвістичного терму до числа і 

навпаки за рахунок того, що для кожного терму існує єдина точка числової шкали, в якій ФН 

дорівнює одиниці, і сума функцій належностей до різних термів кожного числа з області визначення 

лінгвістичної змінної дорівнює одиниці .  
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Висновок на нечітких даних в розроблюваній системі здійснюється на основі моделі Мамдані. 

Блок інформаційної підтримки повинен містити систему підказок для блоків вводу даних і 

експертної оцінки, а також бібліотеку з тематичними нормативними документами, підручниками, 

науковими статтями і методиками. 

Висновки. Таким чином, в даній роботі на основі аналізу нормативно-правової бази і методів 

оцінювання ризиків визначені атрибути вхідної і вихідної інформації та головні функціональні блоки 

інформаційної моделі адаптованої нечіткої автоматизованої системи оцінювання ризиків 

інформаційної безпеки за методологією OCTAVE. 
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Вступ. Більшість проектів, пов'язаних з проектуванням, виробництвом і реалізацією 

плазмохімічних елементів для екологічно чистих енергетичних систем в Україні, а також велика 

кількість міжнародних проектів не вкладаються в заплановані терміни і бюджет. Саме тому 

управління ризиками на стадіях життєвого циклу проекту зі створення та удосконалення 

плазмохімічних елементів для екологічно чистих енергетичних систем є актуальною задачею. 

Основний текст. Як відомо [1,2], життєвий цикл проекту (Project Life Cycle) – це повний набір 

послідовних фаз проекту, назва і кількість яких визначаються виходячи з технології виробництва 

робіт і потреб контролю з боку організації або організацій, залучених до проекту.  

Перша фаза життєвого циклу проекту зі створення плазмохімічних систем (ініціація) - це 

стратегічне планування досліджень, проектування, виготовлення, доводки та технологічної 

підтримки серійного виробництва плазмохімічних елементів та джерел їх живлення, яке орієнтується 

на цілі та завдання організації-виконавця та її відношення до проекту.  

Головним на цій фазі є розробка концепції проекту зі створення новітньої плазмохімічної 

системи, що містить: збір вихідних даних та аналіз існуючого стану (попереднє обстеження), 

виявлення потреби в плазмохімічних системах, формування інвестиційного задуму, підготовку 

декларації про наміри, оцінку життєздатності проекту та фінансової реалізованості проекту, 

визначення та порівняльна оцінка альтернатив з боку традиційних енергетичних систем, подання 

http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectureDetail;jsessionid=f3c2740e0000da091dca1a5b6ecb?lectureId=19810&conferenceId=12057&isProjectorView=false
http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectureDetail;jsessionid=f3c2740e0000da091dca1a5b6ecb?lectureId=19810&conferenceId=12057&isProjectorView=false
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концептуальних пропозицій, їх апробація та експертиза, затвердження концепції та отримання 

схвалення для початку робіт наступної фази. 

На другій фазі життєвого циклу проекту зі створення плазмохімічних елементів (планування) 

обґрунтовується стратегічно необхідна інформація для власників проекту з метою зниження ризиків і 

отримання необхідних коштів для максимізації вірогідності успішного виконання проекту. Цей процес 

починається з ідентифікації концепції проекту протягом фази бізнес-планування і закінчується з 

рішенням розпочати детальний інжиніринг плазмохімічних систем та їх виробництва. 

Головним змістом цієї фази є розробка проектно-кошторисної документації: завдання на 

проектування плазмохімічної системи, розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), 

експертиза ТЕО, затвердження ТЕО, розробка, експертиза та затвердження проектно-кошторисної 

документації. 

Третя фаза життєвого циклу проекту зі створення плазмохімічних елементів (реалізація) містить 

в собі детальне проектування елементів плазмохімічних систем, закупівлю матеріалів та 

комплектуючих, виробництво систем, налагоджування та запуск об'єктів. Основними роботами цієї 

фази є: детальне проектування та технічні специфікації, матеріально-технічне забезпечення робіт, 

виконання робіт, передбачених проектом, підтвердження закінчення робіт та отримання схвалення 

для робіт наступної фази.  

Четверта фаза проекту – завершальна. На цій фазі досягаються кінцеві цілі проекту зі 

створення плазмохімічних систем, здійснюється підведення підсумків, вирішення конфліктів і 

закриття проекту. Основний зміст робіт цієї фази, як правило, полягає в наступному: приймально-

здавальні роботи по проекту, експлуатаційні випробування плазмохімічних систем на об‘єктах 

замовника, підготовка кадрів для експлуатації новітніх систем, підготовка документації та введення 

плазмохімічної системи до експлуатації, завершення проекту. 

Висновки. 1. Визначено основні фази життєвого циклу проекту зі створення плазмохімічних 

елементів для екологічно чистих енергетичних систем. 2. Виявлення можливих ризиків на кожній 

фазі життєвого циклу проекту і прийняття відповідних заходів буде мати суттєве значення для 

успішної реалізації даного проекту. 
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Провідна роль інформації – це психологічна безпека суспільства. Засоби масової інформації 

(далі – ЗМІ) покликані сприяти розвитку соціальної системи, регулювати конфлікти, забезпечувати 

формування сприятливого існування країни у світовому співтоваристві, своєчасно поставляючи як 

власній, так і зарубіжній аудиторії достовірні дані про соціальну та політичну дійсність. Проте в епоху 

інформаційного суспільства засоби масової інформації стають найпотужнішою зброєю 

маніпулювання суспільною свідомістю та свідомістю зарубіжних політичних лідерів, що може 

спровокувати різного роду конфлікти. 
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Становлення домінуючої ролі інформації у всіх сферах життєдіяльності людини, умови 

медійного шуму, розвиток Інтернету, проблеми верифікації даних в журналістських творах 

аудиторією дали можливість лідерам думок використовувати інформаційні потоки в своїх інтересах, 

що призвело до виникнення таких глобальних явищ, як «інформаційна війна» і «інформаційна 

агресія». 

В даній роботі пропонується проведення аналізу небезпечних факторів, які мають вплив на 

свідомість користувачів Інтернет-простіру та на агресивне сприйняття  кольорового оформлення 

мережного інформаційного ресурсу.  

В основі інформаційних війн, що ведуться за допомогою засобів масової інформації, лежить 

саме психологічна війна. Це поняття відображає зміст діяльності спеціальних органів однієї держави, 

де психологічний вплив на цивільне населення і (або) на військовослужбовців іншої держави 

втілюється заради досягнення своїх політичних, а також суто військових цілей 

У повсякденному розумінні термін "психологічна війна" позначає стихійне, некваліфіковане 

використання засобів спілкування і механізмів соціально-психологічного впливу одними людьми 

проти інших людей з метою підпорядкування їх собі або створення сприятливих умов для свого 

існування і діяльності. 

В рамках інформаційної війни агресія несе в собі загрозу емоційному та психологічному стану 

суспільства. 

Показовим випадком психогенного впливу виступає вплив кольору на психофізіологічний і 

емоційний стан людини. 

Колір може залучати і відштовхувати, вселяти відчуття спокою і комфорту або порушувати і 

турбувати. Кольори звертаються до почуттів, а не до логіки людини. Достовірно встановлено, що 

кожен колір викликає підсвідомі асоціації. Психологами встановлено, що врівноважена в колірному 

відношенні середовище привертає, створює творчу атмосферу, заспокоює і покращує спілкування 

людей між собою. Колір істотно впливає на псіхоінтеллектуальное стан людини. 

Колір не є властивістю світла як такого, а є результатом його взаємодії із специфічними 

фотопігментами і наступними психічними процесами. Сприйняття кольору має три виміри. Перш за 

все це кольоровий тон, який характеризується якістю кольору: червоний, зелений, фіолетовий тощо. 

Наступне, насиченість - відображає кількісний аспект кольору - від білого, насиченість якого 

дорівнює нулю, через густіші пастельні відтінки до повністю насиченого, наприклад, золотисто-

жовтого. І нарешті, яскравість визначається амплітудою світлових хвиль, тобто числом фотонів, які 

беруть участь у кожному коливальному циклі, що відповідає сприйняттю більшої чи меншої 

інтенсивності світла. 

Таким чином, в основі психологічних вимірів сприйняття кольору лежать суто фізичні явища, які 

дозволяють враховувати інформацію про навколишній світ в психологічному плані. 

Величезна увага впливу кольору на сприйняття людини і його психічний стан приділяв 

швейцарський психолог Макс Люшер. Він встановив, що певний колір викликає у людини цілком 

певні емоції. Наприклад, жовто-червоні тони створюють відчуття схвильованості, збудження, 

активності. Сині, сірі колірні тони, навпаки, діють заспокійливо. 

Чорний або сірий колір має значенням вишуканості, культурності. Він як би протистоїть всій гамі 

вульгарних фарб. Але одночасно все активніше виступає яскравий колір як знак емансипації, 

канікул, свободи. Колір стає важливим елементом загального рішення зовнішнього вигляду речі і її 

рекламного образу. Фарби співвідносять один з одним і з середовищем і саме це мають на увазі, 

коли говорять про їх "функціональності". 
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Розвиток паливно-енергетичного комплексу, забезпечення суспільства енергетичними 

ресурсами – одне з найважливіших завдань будь-якої держави. Паливно-енергетичний комплекс 

України представлений підприємствами електроенергетики, вугледобувної, паливної та 

нафтопереробної промисловості.  У розвитку продуктивних сил України ПЕК відіграє всезростаючу 

роль, що пов'язано, з одного боку, із загальносвітовими тенденціями, а з іншого — з енергомісткістю 

народного господарства та обмеженими енергоресурсами держави. Енергетика значною мірою 

впливає не тільки на розвиток, а й на територіальну організацію народного господарства, 

насамперед промисловості.  

За період січень-грудень 2013, за звітними даними, обсяг виробництва електричної енергії 

електростанціями, що входять до складу Об‘єднаної енергетичної системи України, склав 193564,4 

млн кВт·год. За відповідний період 2014 року було вироблено 182414,2 млн кВт·год, що на 5,8% 

меньше показників 2013 року та 129484,8 млн кВт·год за січень-жовтень 2015 року, що на 13,5% 

меньше показників 2014 року. Електроспоживання (брутто) за період січень-грудень 2013 склало 

159282 млн кВт·год. За відповідний період 2014 року даний показник знизився на 6,7% і склав 

171507 млн кВт·год, а в 2015 році – 123534,3 млн кВт·год, що на 11,1% меньше результатів 

попереднього року. Видобуток вугілля у 2013 році досяг позначки 83,702 млн тон. За період 2014 

року було видобуто 65 млн тон, що на 22,3% меньше, ніж у 2013, а в 2015 – 33,1 млн тон (42,2% у 

порівнянні з 2014 роком).  

В цілому, по всім напрямкам розвитку спостерігається спад показників. Проблеми минулого в 

сумі з новими проблемами, пов'язані з катастрофічною політичною та економічною ситуаціями в 

країні, згубно впливають на ПЕК. Серед факторів, що погострюють ситуацію, можна виділити 

ресурсну виснаженість, галузеву технічну відсталість, маленькі заробітні плати, дуже низьку 

інвестиційну привабливість, зовнішній борг за газ, вартість енергії та електроенергії, погіршення 

відносин з головним енергопостачальником – Росією, та інші. Логічно, що розвиток ПЕК зупинився та 

на цьому етапі треба не лише шукати шляхи вирішення проблеми, а й здійснювати їх. Шляхом 

зваженої оцінки ситуації, консолідації всіх зацікавлених сторін для прийняття ключових рішень та 

заходів по виходу з кризи можна відновити не тільки ПЕК, а й весь народногосподарський комплекс - 

відновлення та розвиток паливно-енергетичного комплексу є перехрестям загальнодержавних та 

регіональних інтересів, завдяки якому держава отримає енергетичну незалежність, енергетичні 

ресурси для інших галузей, а регіони – нові робочі місця, інфраструктуру, підвищення якості 

продукції, і, як наслідок, підвищення якості життя. 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛОГІДРИДНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Автори: Ю. М. Галинкін, науковий співробітник, А. Ю. Проскурін, асистент 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова  

 

Ефективність сучасних турбопоршневих двигунів досягає близько 51% [1]. Подальше 

підвищення ефективності таких машин нерозривно пов‘язане з утилізацією тепла вторинних 

енергоресурсів, до яких відносять тепло вихлопних газів, надувочного повітря, тепло води 

охолоджуючого контура та масла. Принциповою особливістю такого тепла є низький температурний 

потенціал, через що ускладнюється його утилізація. 

Проводити утилізацію такого тепла, а разом з тим підвищити ефективність енергоустановки 

вцілому, можливо при використанні утилізаційних установок, робочим тілом яких є водень, який 

використовується разом з металлогідридним матеріалом [2,3].  
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Робота таких установок заснована на властивості певних матеріалів, металогідридів, зберігати в 

собі водень. Взаємодія цих матеріалів відбувається за схемою (1). Слід відзначити, що ця реакція 

зворотна, а основними чинниками які впливають на напрямок реакції є тиск та температура. Схеми 

таких пристроїв відомі та описані в зарубіжній та вітчизняній літературі. Суттєвим недоліком таких 

машин є те, що всі вони працюють циклічно, через що знижується ефективність та підвищуються 

масогабаритні показники. 

QnMHMH
n


2

2
      (1) 

Для забезпечення безперервної роботи утилізаційної установки пропонується використовувати 

суспензію металогідриду в хімічно нейтральній рідині. Це дозволить перекачувати гідрид з одного 

реактора до іншого, завдяки чому процес поглинання/виділення водню проходитиме безперервно. 

Безперервність роботи забезпечує підвищення ефективних та зменшення масогабаритних 

показників. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі наведено данні про більше двох тисяч матеріалів, які 

доцільно використовувати для оберненого зберігання водню. Такі матеріали відрізняються хімічним 

складом, термодинамічними (питома єнтальпія гідридоутворення ΔН, ентропія гідридоутворення або 

температура при тиску 1 атм Т*) та сорбційними властивостями (сорбційна ємність водню с). 

Очевидно, що такі матеріали можливо використовувати у якості компонента робочого тіла описаних 

утилізаційних установок.  

 
Рисунок 1 – Термосорбціна характеристика матеріалу 

 

Термодинамічні та сорбційні властивості металлогідридного матеріалу можуть відрізнятися від 

довідкових даних через порушення технології виробництва матеріалу або відхилення від хімічного 

складу. 

Для уточнення термодинамічних та сорбційних властивостей в Центрі перспективних 

енергетичних технологій НУК проводяться експериментальні дослідження металлогідридних 
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матеріалів шляхом отримання термосорбційних характеристик волюметричним методом. У якості 

прикладу на рис. 1 наведена характеристика матеріалу LaNi4,75Cu0.25. 

З наведеної термособційної діаграми матеріалу LaNi4,75Cu0.25 видно, що сорбційна ємність 

перевищує 1,2 %, при цьому температура десорбції становить 140 С при тиску 0,5 МПа.  
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Метою роботи є розробка методики ранжування загроз безпеки інформаційних систем на судні з 

використанням логіко-ймовірнісного підходу. Для виконання роботи була проаналізована велика 

кількість загроз інформаційних систем.  

Захист інформації має забезпечуватися комплексом взаємопов‘язаних заходів: правових, 

організаційних, оперативних, технічних, програмних, криптографічних, психологічних і інших. Ступінь 

впливу заходів тієї або іншої групи на різні загрози інформації не є однаковим. Він залежить від 

характеру загрози, характеристик середовища, в якому ця загроза може здійснюватися, особистості 

порушника, ділових і моральних якостей співробітників, що беруть участь в обслуговуванні 

комп‘ютерної системи. 

 Загрози можна класифікувати по декільком критеріям: 

 -по складовим інформаційної безпеки проти яких направлена загроза; 

 -по компонентам інформаційних систем на які загрози націлені; 

 -по способу реалізації; 

 -по локалізації джерела загроз. 

 Для аналізу загроз безпеці потрібно насамперед проаналізувати вразливі місця в 

інформаційних системах. Беручи до уваги введену інформацію користувача, можна побудувати 

модель вразливості системи. На основі котрої провести аналіз ймовірності реалізації загроз.   

 Базові поняття:  

 Для аналізу загроз використовуємо деякий алгоритм. На першому етапі розраховуємо рівень 

загроз безпеці на основі критичності і ймовірності реалізації загрози через дану вразливість системи. 

Щоб розрахувати рівень загрози по всім вразливостям просумуємо отримані рівні через конкретні 

вразливості.  

Також прораховуємо загальний рівень загроз по ресурсу, враховуючи всі загрози діючі на 

ресурс. Також розраховуємо ефективність контрзасобів проти конкретної загрози.  

На основі роботи алгоритму ми отримуємо дані про ризики реалізації загроз в інформаційній 

системі та ефективність контрзасобів.  

Визначивши всі вразливості системи та збитки після реалізації загроз складаємо рейтинг від 

найнебезпечніших до найменшнебезпечних загроз. 

Список літератури: 
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Вступ.  В наш час невпинно зростає цінність і значимість інформації. При цьому її захисту часто 

приділяється недостатня увага, і це на фоні того, що засоби перехоплення акустичної інформації 

невпинно розвиваються і висувають все більш жорсткі вимоги до апаратури захисту і її операторів 

[1]. 

На кафедрі ЕОС та інформаційної безпеки Національного університету кораблебудування 

розробляється лабораторний комплекс «Дослідження методів протидії витоку акустичної інформації 

з використанням радіозакладних пристроїв» [2]. Одним з елементів комплексу є генератор 

мовоподібного сигналу «ОСА – 1», який має значні переваги над серійними зразками. Однак під час 

тестування дослідного зразка були виявлені деякі недоліки в алгоритмі роботи пристрою [3]. 

Так, при аналізі роботи генератора «ОСА – 1» було виявлено недолік, який дає можливість 

зловмиснику отримати фрагменти автентичного, неспотвореного сигналу. Вказаний недолік не є 

критичним – максимально можлива довжина такого фрагменту не перевищує 0,5 сек. Однак, при 

певних умовах, це може створити небажаний витік інформації [3]. 

Метою даної роботи є розробка та створення блоку для аналізу  рівня сигналу на вході 

генератора мовоподібного шуму «ОСА – 1» та автоматизації вибору каналу вхідного 

сигналу(комутації). 

Основна частина. Для вирішення поставленої задачі запропоновано використати блок аналізу 

рівня вхідного сигналу та комутації, який складається з трьох основних частин: підсилювача вхідного 

сигналу, компаратора та комутатора. 

 
Рисунок 1 – Дослідна математична модель блока аналізу 

 

Результати роботи математичної моделі блоку представлена рис. 2. 
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Рисунок 2 - Осцилограми сигналів блока аналізу рівня вхідного сигналу та комутації для 

генератора мовоподібного сигналу «ОСА – 1».  

а) XSC1; б) XSC2. 

Висновки. 1. Проаналізовано роботу генератора мовоподібного сигналу «ОСА – 1» та виявлено 

недолік та запропоновано його усунення. 2. Запропоновано принципову схему блока аналізу рівня 

вхідного сигналу та комутації для генератора мовоподібного сигналу «ОСА – 1». 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ ГАРАНТІЙ 
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Вступ. Широке впровадження інформаційних технологій зумовило поширення значних масивів 

інформації. Разом з тим значно розширилися можливості для несанкціонованого отримання 

інформації за допомогою нових технічних засобів. Водночас переваги сучасного цифрового світу та 

розвиток інформаційних технологій обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній 

безпеці, зростає кількість та потужність кібератак, вмотивованих інтересами окремих держав, груп та 

осіб. 

Функціональний профіль захищеності визначає вимоги до комплексу засобів захисту (КЗЗ) щодо 

послуг захисту та рівнів їх гарантій. Рівні гарантій є складовою оцінки захищеності інформації в 

комп‘ютерних системах від несанкціонованого доступу (НСД) і можуть використовуватися при 

розв‘язку двох типів задач: задачі експертизи та задачі проектування КЗЗ. При цьому оцінка гарантій 

здійснюється за окремими групами критеріїв і є досить складною задачею, що підлягає 

автоматизації в рамках автоматизованої системи оцінки захищеності інформації в комп‘ютерних 

системах від НСД. Процедури оцінки захищеності інформації в комп‘ютерних системах від 

несанкціонованого доступу є досить складними, що зумовлює необхідність їх автоматизації. 

На Україні автоматизацією процесів роботи з нормативними документами займаються 

спеціалісти в ряді вищих навчальних закладів [1-5], зокрема – в Харківському Національному 

університеті радіоелектроніки та Національному університеті кораблебудування [1, 2, 4, 5], однак на 

даний час така система не реалізована. 



 

 

МАКАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ 2016: iX ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  

 

18 

Метою даної роботи є: розробка структури і алгоритмів автоматизованої систем оцінки рівня 

гарантії коректності реалізації функціональних послуг безпеки в системах захисту інформації від 

несанкціонованого доступу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв‘язати наступні задачі: 

 проаналізувати нормативно-правову базу оцінювання рівня гарантії коректності реалізації 

функціональних послуг безпеки; 

 визначити  джерела  інформації для розроблюваної системи; 

 визначити атрибути вхідної інформації для розроблюваної системи. 

Основна частина. Розвиток та безпека кіберпростору, запровадження електронного 

урядування, гарантування безпеки й сталого функціонування електронних комунікацій та державних 

електронних інформаційних ресурсів мають бути складовими державної політики у сфері розвитку 

інформаційного простору та становлення інформаційного суспільства в Україні. Що відображено у 

Стратегії кібербезпеки України, прийняті1 у 2016 році. Ця Стратегія базується на положеннях 

Конвенції про кіберзлочинність, ратифікованої Законом України від 7 вересня 2005 року № 2824-ІУ, 

законодавства України щодо основ національної безпеки, засад внутрішньої та зовнішньої політики, 

електронних комунікацій, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо 

захисту якої встановлена законом та спрямована на реалізацію до 2020 року Стратегії національної 

безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію 

національної безпеки України". 

Питання коректності реалізації функціональних послуг безпеки висвітлені в наступних 

документах НД ТЗІ 1.4-001-2000, НД ТЗІ 2.5-004-99,  НД ТЗІ 2.5-005 -99, НД ТЗІ 2.5-008-02, НД ТЗІ 

2.5-010-03, НД ТЗІ 2.6-001-11, НД ТЗІ 2.7-009-09, НД ТЗІ 3.7-002-99,  НД ТЗІ 3.7-003-05, Постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків послуг у галузі криптографічного захисту 

інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та криптосистем і засобів 

криптографічного захисту інформації, господарська діяльність щодо яких підлягає ліцензуванню», 

Положенні про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації. Наказ Адміністрації 

Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації України 16.05.2007 № 93 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за № 820/14087 із змінами, затвердженими 

наказом Адміністрації Держспецзв‘язку від 10.10.2012 № 567, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 06.11.2012 за № 1863/22175. 

Критерії гарантій, що дозволяють оцінити коректність реалізації послуг захисту, поділені на 

шість груп: вимоги до архітектури комплексу засобів захисту, вимоги до середовища розробки; 

вимоги до послідовності розробки; вимоги до випробування комплексу засобів захисту; вимоги до 

середовища функціонування; вимоги до експлуатаційної документації. Рівні гарантій утворюють 

ієрархічну систему з семи рівнів. Алгоритми визначення рівня гарантій при експертизі КЗЗ і вимог до 

проекту КЗЗ, що визначаються певним рівнем гарантій різняться.  

Вхідними даним для блоку оцінювання рівня гарантій при проектуванні КЗЗ є заданий профілем 

захищеності рівень гарантії послуги G і матриця зв‘язку вимог з рівнями гарантій, а при експертизі – 

матриця задовільнених вимог. 

Вихідними даними розроблюваної системи при проектуванні КЗЗ є текстові дані щодо вимог 

кожної групи гарантій.  

 Вихідними даними розроблюваної системи при експертизі КЗЗ є текстові експертні висновки 

щодо відповідності або невідповідності системи захисту вимогам щодо коректності реалізації 

функціональних послуг безпеки та, в разі порушення вимог гарантій, - дані щодо відхилень від 

нормативних вимог. Ці якісні експертні дані можуть бути представлені і оброблені як нечіткі експертні 

оцінки. 

Висновки. Розробка систем підтримки прийняття рішень фахових задач діяльності ДССЗЗІ, а 

саме автоматизація методики оцінки рівня гарантії коректності реалізації функціональних послуг 

безпеки є гарантом реалізації методів протидії незаконного збирання, зберігання, використання, 

знищення, поширення персональних даних, незаконних фінансових операцій, крадіжок та 

шахрайства. В даній роботі на основі аналізу нормативно-правової бази оцінювання рівня гарантії 
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коректності реалізації функціональних послуг безпеки визначені  джерела  інформації для 

розроблюваної системи, а також атрибути вхідної і вихідної інформації для розроблюваної системи. 
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Вступ. Визначення міцності захисту інформації є складною задачею, що обумовлено 

необхідністю багатокритеріального оцінювання різних засобів, наявністю ресурсних обмежень та 

імовірнісним характером впливових факторів. Багато факторів мають нечіткий характер і підлягають 

обробці методами нечіткої логіки. 

Нечіткі системи використовуються як системи ідентифікації, навігації, управління, систем 

виявлення уразливостей в початкових кодах тощо [1-3] внаслідок зручності врахування числових та 

якісних факторів, в тому числі визначених експертом на інтуїтивному рівні, однак в них наявний ряд 

недоліків, докладно проаналізованих в [2], яких позбавлена теорія однозначної нечіткої логіки (ОНЛ). 

Метою даної роботи є розробка алгоритмів управління ризиками інформаційної безпеки на 

основі однозначної нечіткої логіки. 

Основна частина. Для досягнення поставленої мети необхідно розв‘язати наступні задачі: 

 проаналізувати нормативно-правову базу з метою виявлення атрибутів вхідної інформації 

для інформаційної моделі управління ризиками інформаційної безпеки на основі ОНЛ; 

 проаналізувати методи оцінювання ризиків інформаційної безпеки; 

 проаналізувати особливості отримання висновків на основі ОНЛ; 

 розробити алгоритми. 

Як показав проведений аналіз нормативно-правової бази, визначення і аналіз ризиків з метою 

управління інформаційною безпекою повинні проводитися у відповідності з ISO 15408, ISO 17799, 

НД ТЗІ 1.4-001-2000, НД ТЗІ 2.5-001-99, НД ТЗІ 2.5-002-99, НД ТЗІ 2.5-003-99, НД ТЗІ 2.5-004-99,  НД 

ТЗІ 2.5-005 -99, НД ТЗІ 2.5-008-02, НД ТЗІ 2.5-010-03, НД ТЗІ 2.6-001-11, НД ТЗІ 2.6-002-2015, 

НД ТЗІ 2.6-003-2015,  НД ТЗІ 2.7-002-99, НД ТЗІ 2.7-009-09, НД ТЗІ 2.7-013-2016, НД ТЗІ 3.7-002-99,  

НД ТЗІ 3.7-003-05. 
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Найбільш узагальненими вхідними даними, що властиві різним методикам оцінці ризиків є 

перелік загроз; ймовірності виникнення загроз; ймовірність успішної реалізації загрози; розмір 

збитків при реалізації загроз. Вихідними узагальненими даними є сумарний ризик і висновок щодо 

його прийнятності чи неприйнятності для конкретного об‘єкта дослідження, тобто висновок щодо 

ефективності системи захисту інформації. 

Всі перелічені вище вхідні дані, окрім переліку загроз, можуть бути представлені засобами 

нечіткої логіки. Експертній оцінці підлягають рейтинги цих даних. Тому, якщо згідно з конкретною 

методикою оцінювання ризиків, збитки оцінюються в грошових одиницях, то необхідно вводити 

додаткову лінгвістичну змінну, терми якої відповідають величинам рейтингу. 

Для опису і обробки нечітких даних застосовуємо методи ОНЛ [2], що дозволяє суттєво 

спростити процедури визначення функцій належності (ФН) та процесів фаззифікації та 

дефаззифікації, Узагальнений алгоритм оцінювання ризиків на основі ОНЛ містить наступні етапи: 

Етап 1. Формування вхідних даних. Складання переліку загроз. Опис ФН рейтингів загроз і 

ймовірностей загроз, ймовірностей їх реалізації і рейтингів збитків. Для цього експертним 

опитуванням визначають праві границі носіїв нечітких множин, що відповідають термам «Низький», 

«Середній», «Високий». Визначення експертним опитуванням значень ФН рейтингів загроз, 

ймовірностей загроз, ймовірностей реалізації загроз  і рейтингів збитків. 

Етап 4. Обчислення. Визначення ризиків від ймовірної реалізації кожної загрози і сумарного 

ризику. 

Етап 5. Отримання висновку щодо ефективності системи захисту інформації. Висновок на 

нечітких даних в розроблюваній системі здійснюється на основі моделі Мамдані. 

Висновки. Таким чином, в даній роботі на основі аналізу нормативно-правової бази, методів 

оцінювання ризиків, особливостей отримання висновків на основі ОНЛ визначені атрибути вхідної і 

вихідної інформації для інформаційної моделі управління ризиками інформаційної безпеки на основі 

ОНЛ і розроблені відповідні алгоритми. 
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При проектуванні мережного інформаційного ресурсу (МІР) часто виникає задача реалізації 

людино-орієнтованих імен сторінок, на зразок MIP.TZI/news/article/3 замість стандартизованого, але 

незручного як для запам‘ятовування, так і для відтворення при наборі у  рядку браузера варіанту 

MIP.TZI/index.php?type=news&subtype=article&id=3.  

Така задача передбачає декілька підходів до реалізації. Серед найбільш популярних можна 

відзначити наступні: 

1) створення структури відповідних каталогів 

2) перехоплення помилки доступу 404 «Не знайдено» 

3) використання засобів механізму серверних перетворень. 

В реалізації дипломної роботи було реалізовано другий спосіб. 
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Другий підхід з перехопленням серверної помилки є більш популярним. Його основою є 

використання власних обробників помилок замість стандартних. Якщо до сервера надходить запит 

MIP.TZI/news/article/3, то сервер намагається знайти каталог /news/article/3. Якщо йому це не 

вдається, то генерується помилка 404 «Не знайдено». Інша директива сервера ErrorDocument 

дозволяє зазначити файл, що буде запущено у разі помилки. У цьому файлі можна піддавати 

аналізу запит, що викликав помилку, та розгалужувати сторінки. За такого способу створюється 

враження навігації ресурсом, проте, насправді здійснюється оброблення помилок доступу. 

З одного боку, зазначений підхід створює єдину точку входу до МІР, проте, має недолік, 

пов'язаний з передачею POST-даних. У переважній більшості випадків ці дані втрачаються, що 

значно ускладнює створення інтерактивних сторінок. До того ж, даний спосіб організації доступу 

погіршує інформативність даних журналів серверу (лог-файлів), оскільки практично кожен запит 

(крім стартової сторінки) супроводжується помилкою з відповідною реєстрацією у журналі. 
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Вступ. Захист мовної інформації є однієї з найважливіших завдань у загальному комплексі 

заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки об'єктів та установ. Це обумовлено тим, що 

мовна інформація має високе смислове навантаження і є основним  засобом комунікації між 

людьми. 

Оскільки мова є акустичним сигналом, то перш за все потрібно виключити витік мовної 

інформації прямим акустичним каналом. Одним з основних способів вирішення цієї задачі є 

забезпечення необхідного рівня звукоізоляції. 

Існуючі методики оцінки звукоізоляції, в тому числі в області інформаційної безпеки, побудовані 

на співставленні рівня сигналу до і після огороджувальної конструкції. Визначається як інтегральний 

рівень звукоізоляції, так і залежність коефіцієнта звукоізоляції від частоти. Але дані методики 

орієнтовані на шумові сигнали і у якості тестового сигналу використовується сигнал білого шуму. 

Цього повністю достатньо для вирішення задач захисту від шуму тощо. В задачах же захисту мовної 

інформації потрібно враховувати властивості і особливості мовного сигналу[1]. 

Очевидно, що витік мовної інформації визначається зрозумілістю смислового змісту розмови, 

яка залежатиме від розбірливості мови в точці прослуховування. Тому для  оцінки захищеності 

мовної інформації широкого впровадження на разі набуває критерій розбірливості мови.   

В сертифікованих методиках оцінки захищеності мовної інформації за критерієм розбірливості 

мови використовується формантний метод визначення розбірливості. При цьому тестовий сигнал 

формується на основі фільтрації «білого» шуму і має частотну залежність, аналогічну  спектру 

довготривалої мови. 

Однак, для проведення експериментального оцінювання звукоізоляції та розбірливості мови в 

цих випадках необхідно мати дороге обладнання, зокрема генератори шумових сигналів та 

шумоміри з можливістю вимірювання в октавних смугах. 

 

Використання тестових тональних сигналів та сигналів з дискретним спектром дозволило би 

користуватись звичайними звуковими генераторами сигналів та осцилографами для вимірювання, 

що зробило би їх більш доступними та менш дорогими.  
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Метою роботи є оцінка можливості використання тональних сигналів та сигналів з дискретним 

спектром у дослідженнях звукоізоляції та розбірливості мови з точки зору точності та адекватності. 

Основні вирішувані задачі: 

– аналіз методів та методик визначення звукоізоляції та розбірливості мови; 

– розробка методики та проведення досліджень частотних властивостей звукоізоляційних 

матеріалів та розбірливості мови з використанням тестових тональних сигналів та сигналів з 

дискретним спектром; 

– порівняння результатів дослідження з результатами досліджень за стандартними 

методиками і оцінка можливості використання тональних сигналів та сигналів з дискретним спектром 

у дослідженнях звукоізоляції та розбірливості мови. 

Визначення звукоізоляції з використанням тональних сигналів виконується наступним чином: 

звуковий сигнал після проходження ним звукоізоляційного матеріалу сприймається мікрофоном, 

посилюється вимірювальним підсилювачем та виводиться у вигляді осцилограми на осцилограф. 

При необхідності замість осцилографа може використовуватись аналізатор спектру. 

Методика вимірювання звукоізоляції матеріалу ґрунтується на інструментально-розрахунковому 

способі визначення відношення встановленого рівня звукового тиску тестового сигналу, який має 

значення рівня звукового тиску звичайної мови до виміряного сигналу за межами захисної 

конструкції або досліджуваного зразка матеріалу. 

Висновок: Використання розробленої лабораторної роботи в навчальному процесі дозволить 

підвищити рівень підготовки спеціалістів за напрямом 6.170102 "Системи технічного захисту 

інформації".  
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З розвитком технологій цифровий формат став основним для аудіозаписів (фонограм). 

Фонограми можуть бути отримані з багатьох джерел, які можуть записувати та зберігати інформацію. 

З іншого боку, в наш час існує велика кількість спеціалізованих програм різного рівня складності, які 

дозволяють проводити маніпуляції над цифровими записами. Це обумовило появу проблеми 

визначення їх автентичності.  

Для проведення досліджень та розробку нових методів автентифікації фонограм в НУК на 

кафедрі ЕОС та ІБ розробляється спеціалізоване програмне забезпечення для віртуальної 

лабораторії аналізу цифрових фонограм – комплексу «НЕМЕЗИДА». Метою програмного модуля, 

який розробляється, є візуалізація сонограми вхідного сигналу, для аналізу і подальшої обробки 

фонограми задля виявлення ознак стороннього втручання в аудіозапис.  

Для удосконалення існуючого програмного забезпечення апаратно-програмного комплексу 

«НЕМЕЗИДА» розроблено спеціалізований модуль, в який інтегровано Вейвлет-претворення та ряд 

фільтрів (Чебишева, Баттерворта, Бесселя, Гауса, Лежандра, Габора, Еліптичний). Такий набор 

функцій є унікальним та не має аналогів на доступному ринку програмних продуктів. Даний 

програмний продукт допомагає суттєво покращити аналіз цифрових фонограм. 

Висновок. 

Удосконалено апаратно-програмний комплекс «НЕМЕЗИДА» впровадженням в нього блоку 

фільтрації зі змінними характеристиками. Що покращило аналіз та обробку цифрових фонограм для 

признання автентичності. 
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Захист мовної (акустичної) інформації є однією з найважливіших задач в загальному комплексі 

заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки об'єктів технічного захисту інформації. До 

активних засобів захисту акустичної інформації відносяться акустичні генератори шуму – технічні 

засоби, що виробляють шумоподібні електронні сигнали. Ці сигнали подаються на відповідні датчики 

акустичного і вібраційного перетворення.  

Перевагою генератора шуму є те, що вони впливають безпосередньо на низькочастотні тракти 

підслуховуючих систем незалежно від особливостей їх схемотехніки і принципів передачі 

інформації.[1] 

Метою даної розробки є створення АГШ з можливістю плавного регулювання спектру та 

фіксованими настройками на типові види шуму [2]. 

Структурна схема генератора шуму з регульованою АЧХ представлена на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 - Структурна схема генератора шуму з регульованим спектром 

 

Цифровий генератор білого шуму побудовано на мікроконтролері AVR AТmega 16. Сигнал 

білого шуму перетворюється в сигнали інших видів шуму в блоці регулювання, що складається 

з графічного 5-смугового еквалайзера на мікросхемі CXA1352AS, що забезпечує плавне 

регулювання АЧХ сигналу, і набору фільтрів низької та високої частоти, які перетворюють 

сигнал білого шуму в сигнали типових шумів. Крім регулювання АЧХ тут же виконується і 

регулювання рівня сигналу. Функціональна схема блоку регулювання представлена на рис.2.  

Створюваний генератор стане однією з основних складових комплексу засобів для 

дослідження звукоізоляції та оцінювання захищеності мовної інформації у виділених 

приміщеннях, розробленого на кафедрі ЕОС та ІБ [3]. 

Висновок. Використання розробленого звукового генератора тестових сигналів дозволить 

виконувати оцінку акустичної захищеності та заходи активного захисту акустичної інформації при 

різних видах корисного та маскуючого сигналів, підвищивши тим самим якість захисту інформації. 

http://фоноскопическая.рф/articles_and_publications/methods_of_voice_identification/
http://aimtech.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3:phonexi&catid=1:aimtech&Itemid=6
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Рисунок 2 – Функціональна схема блоку регулювання 
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Для текстів, що зберігають коди комп‘ютерних програм, метод знаків однакової форми має 

суттєві обмеження, пов‘язані з тим, що програмні інструкції не дозволяють вільної заміни латинських 

символів на українські. Доступними для заміни у таких текстах є лише «рядкові» поля, що зберігають 

символьні повідомлення для виведення на екран. Але і ці поля змінювати не рекомендується, 

оскільки виведення може змінитись через використання різних таблиць кодувань символів зі 

зміненими кодами для українських символів. 

Для комп‘ютерних програм значно більші можливості має метод невидимих знаків (кінцевих 

пробілів), оскільки в програмах практично кожен рядок є окремим абзацом. 

Розширення методу символів однакового нарису для програмних кодів носить назву методу 

об‘єктів однакової семантики. Суттю методу передбачається синхронна заміна ідентифікаторів 

семантично однакових програмних елементів. 

Мається на увазі, що функціональність програми жодним чином не зміниться, якщо для певної 

програмної змінної чи функції буде вибрано інше ім‘я, ніж у первинній формі. Єдина вимога полягає 

в тому, щоб заміна імені (ідентифікатора) була проведена в усіх місцях, де відбувається звернення 

до об‘єкту. 
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Наприклад, повністю ідентичними за функціональністю є наступні програми, реалізовані мовою 

С++. Більш того, в силу вибору однакових довжин імен, що змінюються, файли матимуть повністю 

однаковий розмір. 

 

#include <stdio.h> 

 

int kvadr(int x) 

{ 

  return x*x; 

} 

 

main() 

{ 

 for(int i=0;i<10;i++) 

  printf(“%d \n”,kvadr(i)); 

} 

 

#include <stdio.h> 

 

int squar(int y) 

{ 

  return y*y; 

} 

 

main() 

{ 

 for(int j=0;j<10;j++) 

  printf(“%d \n”,squar(j)); 

} 

 

До об‘єктів однакової семантики відносяться практично усі програмні елементи, що задаються 

програмістом (не мовою програмування). Це можуть бути змінні, процедури та функції, класи, їх 

властивості та методи, шаблони, тощо. 

 

Висновок: наявність двох програм з різними стегоповідомленнями дозволяє користувачу вільно 

розрізнити їх візуально. Проте, украй рідко трапляються випадки, за яких виникає необхідність 

передачі одному користувачеві кількох однакових програм. 

Література: 

1. Самойленко Д.М. Динамічна текстова стеганографія: навчальний посібник для індивідуальної 

роботи з дисципліни «Криптографія і стеганографія» / Д.М.Самойленко – Миколаїв: НУК, 2016 – 68с. 
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Віброакустичний канал є одним з основних для розповсюдження, у тому числі і витоку мовної 

інформації. Знайомство з принципами утворення та поширення вібраційних хвиль, а також методами 

розвідки та захисту віброакустичного каналу є неодмінними задачами при підготовці фахівців з 

інформаційної безпеки. 

У роботі [1-2] було піднято проблему опису розповсюдження хвиль у пружних тілах правильних 

геометричних розмірів. У дані роботі пропонується алгоритм моделі математичних більярдів та його 

програмна реалізація. 

Для реалізації створеного алгоритму у якості засобів розроблення програмного коду буде 

використана стандартизована технологія гіпертекстової розмітки HTML та мова активних скриптів 

JavaScript, що є її складовою частиною. На рис. 1-2 наведено результати візуалізації траєкторій 

поверхневої хвилі, що має замикання (рис. 1) та без замикання (рис.2). 
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Рисунок 1 – Замкнена траєкторія, що відповідає частоті 2201 Гц. 

 

 
Рисунок 2 – Траєкторія без замикання. 

У лівій верхній частині інтерфейсу зосереджені елементи для введення початкових даних. У 

правій частині відображається траєкторія моди у відповідності до розмірів об‘єкту, положення 

джерела та початкового кута. У лівій нижній частині виводяться повідомлення про коректність 

введених даних, а також основні числові результати моделювання – кількість відбиттів траєкторії, її 

довжина та частота основного тону для такої траєкторії. 

У якості перспектив подальших досліджень у обраному напрямку можна відзначити можливість 

кореляційного аналізу даних отриманих із програмної моделі  та лабораторного стенду. 

Список літератури: 

1.  Модель опису особливостей активного вібраційного захисту [Текст] / Захарченко О.А.; 

Синьковська В. Ю.;  Д.М. Самойленко // Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції 

студентів та молодих учених з міжнародною участю «Автоматика та електротехніка» . – 

Миколаїв: Вид-во НУК, 2013. 
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Учитывая возросшее в последнее время внимание, уделяемое проблеме сохранности 

природных ресурсов, в частности невозобновляемых источников энергии, задача сокращения 

потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на танкерах по-прежнему остается крайне 

актуальной. Одним из путей решения этой задачи может рассматриваться применение на танкерах 

теплонасосных установок (ТНУ) для выработки водяного пара, источником потребляемой теплоты 

низкого потенциала (в испарителе) у которых были бы вторичные тепловые ресурсы главных 

дизелей. Это позволило бы понизить паропроизводительность вспомогательного котла (ВК) на 

ходовом режиме судна, а следовательно сократить потребление ТЭР. 

Данное направление утилизации низкопотенциальной теплоты судовых дизельных установок в 

70-х – 90-х годах не получило распространения. Однако повышение топливной экономичности 

современных судовых малооборотных дизелей (МОД), которое сопровождается 

перераспределением статей теплового баланса (уменьшение потерь теплоты с отходящими газами 

и пресной водой, при одновремѐнном возрастании доли теплоты, отводимой в охладителе 

наддувочного воздуха), резко снижают эффективность применения традиционных схем утилизации 

теплоты в утилизационном котле. Становится затруднительным одновременное обеспечение паром 

всех потребителей пара на судне, что приводит к необходимости использовать дополнительно ВК 

для получения пара. 

Таким образом, становится актуальной задача оценки рациональности использования 

теплонасосной установки, утилизирующей низкопотенциальную теплоту на танкерах для 

сокращения потребления ТЭР путем частичного замещения в ходовом режиме ВК. Для этого 

автором были произведены моделирование цикла парокомпрессорного теплового насоса, 

оценочные расчѐты для различных потребителей тепловой энергии и предварительный анализ 

полученных данных. 

Выбор параметров работы установки утилизации низкопотенциальной теплоты с помощью 

теплового насоса определяется, с одной стороны, необходимостью обеспечения максимальной 

степени утилизации теплоты, отводимой от главного дизеля различными охлаждающими средами, а 

с другой, наличием на судне специфических потребителей пара, в первую очередь, подогревателей 

тяжелого топлива для главного дизеля и т.д. Анализ параметров судовых потребителей тепловой 

энергии показывает, что они могут быть разделены на три основные группы: использующие пар 

низкого, среднего и высокого давления, соответственно: 0,3, 0,5 и 0,9 МПа.  

Источником низкопотенциальной теплоты для ТНУ рассматривалась охлаждающая вода (90 
○
С) 

главного дизеля.  

Исследовались циклы ТНУ с тремя температурами конденсации: tк1=130 
○
С, tк2=160 

○
С, tк3=200 

○
С, что обеспечивает получение водяного пара различных параметров для всех групп 

потребителей. Предварительные оценки показали нецелесообразность работы ТНУ при высоких 

температурах конденсации tк3  [1, 2].  

При выборе рабочего тела ТНУ рассматривались хладоны, отвечающие следующим 

требованиям: высокая критическая температура, обеспечивающая возможность процесса 

конденсации при соответствующих температурах tк1, tк2, tк3; нормальная температура кипения 

должна быть ниже расчетной температуры кипения в цикле для предотвращения образования 
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вакуума в испарителе; озонобезопасность, т.е., хладоны представляли собой полностью 

негалогенизированные углеводороды. 

Однако окончательный выбор режимных параметров работы теплонасосной установки (в том 

числе и марки хладона) должен производиться на основе оптимизационных расчетов, 

моделирующих конструктивные и стоимостные характеристики аппаратов установки. 

Список литературы: 
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Одним з найбільш пріоритетних та кардинальних шляхів подовження ресурсу роботи техніки є 

нанесення на поверхню деталей та конструкцій захисних покриттів. Серед різних методів їх 

отримання однією з найбільш розповсюджених є група газотермічного напилення, що включає 

найбільш поширені електродуговий та плазмовий методи. Однак використання повітря як робочого 

газу при напиленні забезпечує активне окиснення частинок, а висока температура у гетерофазному 

струмені призводить до вигоряння легуючих елементів, що негативно впливає на властивості 

отриманих покриттів. Відомо, що використання електроімпульсної дії на гетерофазний 

високотемпературний струмінь при електродуговому та плазмовому напиленні забезпечує 

підвищення міцності зчеплення, твердості, зносостійкості з одночасним зменшенням пористості 

покриттів [1, 2].  

Мета даної роботи – дослідження впливу електроімпульсної дії на гетерофазний струмінь при 

електродуговому та плазмовому напиленні на хімічний склад покриттів. 

Досліджували електродугові покриття з дроту Св-08Г2С та плазмові покриття з порошку марки 

ПГ-19М-01, напилені як традиційним способом так і з використанням електроімпульсної дії на 

оптимальних амплітудно-частотних параметрах, що обрані у роботі [1]. Локальний 

рентгеноспектральний мікроаналіз проводили на установці РЭММА 102-02 з енергодисперсійним і 

хвильовим спектрометрами з виділенням спектрів основних легуючих елементів. Результати 

досліджень наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1. Результати рентгеноспектрального аналізу електродугових з дроту Св-08Г2С та 

плазмових з порошку ПГ-19М-01 покриттів 

Електродугові покриття Плазмові покриття 

Традиційний спосіб 
З електроімпульсною 

дією 
Традиційний спосіб 

З електроімпульсною 

дією 

Елемент С, % Елемент С, % Елемент С, % Елемент С, % 

O 22,66 O 22,58 O 3.71 O 2.97 

Si 0,79 Si 0,83 Al 8.64 Al 8.51 

Mn 0,43 Mn 2,01 Fe 1.69 Fe 2.06 

Fe 75,11 Fe 73,9 Cu 85.96 Cu 86.46 
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Згідно з наведеними даними, використання електроімпульсної дії забезпечує менше окиснення 

напилених покриттів, що пояснюється підвищеною швидкістю частинок та, як наслідок, меншим 

часом їх знаходження у гетерофазному високотемпературному струмені. Також спостерігається 

більший вміст легуючих елементів у отриманих електродугових покриттях, що пов‘язано з 

активнішою евакуацією металу з торців електродів під дією додаткової електричної сили.  

Таким чином, використання електроімпульсної дії на гетерофазний струмінь при 

електродуговому та плазмовому напиленні забезпечує менше окиснення покриттів та більший вміст 

у них легуючих елементів за рахунок підвищеної швидкості частинок дисперсної фази. 
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Відповідно до останніх тенденцій розвитку технології газотермічного напилення особливо 
високих фізико-механічних властивостей покриттів можна досягти шляхом наноструктурування. 
Однак, відомі на сьогоднішній день методи одержання наноструктури по всьому об‘єму покриття, 
такі як: напилення ультрадисперсних порошків [1, 2], отримання нанорозмірних елементів за рахунок 
розпаду аморфної фази [3] є досить складними і трудомісткими та, як наслідок, дорогими. 
Перспективним є використання передрекристалізаційної термічної обробки (ПТО) напилених 
покриттів [4], що дозволяє підвищити їх фізико-механічні властивості за рахунок отримання 
здрібненої полігонізаційної субструктури наномасштабних розмірів включно. Однак отримана 
полігонізаційна субструктура вирізняється низькою термічною стабільністю, що пояснюється 
протіканням процесів динамічної полігонізації під час тривалої витримки при підвищеній температурі. 

Метою даної роботи є дослідження можливості формування термічно стабільної нанорозмірної 
полігонізаційної субструктури у напилених покриттях шляхом додаткової пластичної деформації та 
ПТО. 

Для досліджень обрали електродугові покриття, оскільки вони характеризуються найвищим 

ефектом підвищення твердості після ПТО та отриманням субструктури наномасштабних розмірів [4]. 

Покриття отримували за допомогою установки КДМ-2, що укомплектована розпилювачем ЕМ-14М на 

режимі: напруга на дузі – 30 В, сила струму – 110 А, тиск стисненого повітря – 0,4…0,6 МПа, 

дистанція напилення – 100 мм. Як напилюваний матеріал використовували зварювальний дріт 

марки Св-08Г2С діаметром 1,2 мм. Оптимізацію режиму ПТО покриттів проводили за показниками 

твердості. Твердість за Віккерсом HV5 визначалася на приладі типу ТП при навантаженні на індентор 

5 кг (ДСТУ ISO 6507-4:2008). Термічну обробку зразків проводили в лабораторній електричній пічці 

СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1 при температурі 500 °С [4]. Додаткове деформування покриттів здійснювали 

пресуванням на різну ступінь деформації. Результати вимірювання твердості здеформованих та 

термооброблених покриттів наведені на рис. 1. 

Згідно з наведеними на рис. 1 даними, використання наступної деформації покриттів забезпечує 
менше зниження їх твердості при підвищенні тривалості витримки при ПТО до 90…180 хв. Так, для 
покриття з дроту Св-08Г2С без деформації при підвищенні тривалості витримки з 2 хв (максимум 
твердості) до 90 хв твердість знижується на 30 %. При використанні додаткової деформації на 20 %, 
30 % та 40 % і підвищенні тривалості витримки з 5 хв (максимум) до 90 хв твердість знижується на 
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17 %, 12% та 16 % відповідно. Тобто найкращу стабілізацію полігонізаційної субструктури 
забезпечує деформація на 30 %. 

 
Рис. 1. Залежність твердості електродугових покриттів з дроту Св-08Г2С від тривалості 

витримки при термічній обробці та ступеня додаткової деформації: 

○ – без деформації; ● – 20 %; ■ – 30 %; ▲ – 40 % 

 

Пояснюється це тим, що при здійсненні повторної деформації дислокаційна взаємодія 
закінчується виникненням від 50 % до 75 % дислокаційних бар‘єрів (Хірта, Ломер-Коттрелла) решта 
бере участь у формуванні дислокаційних сплетінь. Дані дислокаційні бар‘єри, які виникають вздовж 
напрямку, перпендикулярного осі деформації, стримують рух дислокацій та, як наслідок, зменшують 
рухливість полігонізаційних субмеж, таким чином, знижуючи швидкість полігонізаційних процесів, 
забезпечують стабілізуючий ефект [6]. 

Вплив додаткової деформації та ПТО на субструктуру напилених покриттів оцінювали за зміною 
розмірів областей когерентного розсіювання (ОКР) рентгенівського випромінювання методом 
апроксимації [5]. Оскільки ОКР відповідає внутрішній впорядкованій області зерна і не включає 
сильно спотворені границі, розмір ОКР ототожнюють із середнім розміром кристалітів [5]. 
Рентгеноструктурний аналіз проводили на дифрактометрі ДРОН-3 у випромінюванні міді 

КСu (λ=0,154 нм) з використанням Ni β-фільтра. Обертання зразків здійснювалось в інтервалі 

подвійних кутів від 30 до 100°, швидкість розгортки складала 1 град/хв. Результати досліджень 
наведені у табл. 1. 

 
Таблиця 1. Залежність розмірів ОКР рентгенівського випромінювання електродугових покриттів 

від виду обробки 

Матеріал покриття Вид обробки ОКР, нм 

Св-08Г2С 

Після напилення 221 

Напилення + ПТО (2 хв, 500 °С) 62 

Напилення + деформація на 30 % 163 

Напилення + деформація на 30 % + ПТО 

(5 хв, 500 °С) 
82 

Напилення + деформація на 30 % + ПТО 

(90 хв, 500 °С) 
111 

 
Відповідно до наведених даних, розмір ОКР (субзерен) як здеформованих так і покриттів без 

деформації після проведення ПТО, що забезпечує максимальну твердість, у 1,5 … 3 рази менший, 
ніж у стані після напилення. При збільшені тривалості витримки додатково деформованих покриттів 
розмір ОКР збільшується не суттєво, що корелюється з незначним зменшенням твердості. 

Таким чином, проведення додаткової пластичної деформації (15%…30 %) та ПТО напилених 
покриттів надає можливість формувати стабільну нанорозмірну полігонізаційну субструктуру за 
рахунок зниження рухливості малокутових полігонізаційних субмеж. 
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Распределѐнная система управления (в переводе с английского Distributed Control System, 

сокращенно DCS) – это комплекс технических и программных  решений для построения АСУ ТП, 

характерной чертой которой является децентрализованная обработка данных и наличие 

распределенных систем ввода и вывода информации, повышенная отказоустойчивость, 

стандартная и единая структура базы данных. 

Интерес к распределенным системам управления возник в процессе увеличения количества 

датчиков, площадей производства, модернизации и усложнения стандартных алгоритмов 

управления технологическими процессами. Контроллеры, модули ввода и вывода данных, датчики, 

исполнительные механизмы разнесены в пространстве. Каждый контроллер работает со своими 

датчиками и исполнительными механизмами, с конкретной частью объекта управления, и не 

зависит от других, однако, взаимодействует с другими устройствами для выполнения общей задачи, 

достижения заданных показателей качества. Участки DCS могут находиться друг от друга на любом 

расстоянии, а связь между ними будет поддерживаться через интернет. Для достижения 

оптимального режима работы DCS обмен данными между контроллерами должен быть сведен к 

минимуму. Синхронизация же работы производится на более высоком уровне АСУ ТП. 

Основные требования к DCS. 

Отказоустойчивость. Остановка технологического процесса для DCS является недопустимой. 

Достигается это резервированием технической и программной базы. 

Масштабируемость. Крайне важное требование для распределенной системы управления, 

поскольку наращивание технологической базы, добавление новых контуров и частей объекта 

управления должны происходить просто и без остановки функционирования уже подключенных 

решений. 

Простое конфигурирование и разработка DCS. В состав  DCS должно входить множество 

необходимых элементов. Среди них: системы программирования, библиотеки элементов, 

настроенные сетевые интерфейсы и протоколы [1]. 

Система Labview является одним из наиболее развитых программных инструментов для 

быстрого и качественного проектирования систем управления и сбора данных. Основное 

назначение среды проектирования Labview – чтобы обеспечить для широкого круга инженеров и 

исследователей полный цикл разработки системы, начиная от создания алгоритма и заканчивая 
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запуском аппаратно-программной части приложения [2]. Программное обеспечение среды Labview 

может функционировать на персональных компьютерах, ноутбуках и специализированных шасси. 

Аппаратная часть может включать, в зависимости от выбранной конфигурации, набор 

специализированных модулей обработки данных (модули DAQ), работающих либо на шине PCI/PCI-

X/USB персональных компьютеров, либо на автономном PXI-модульном инструменте под 

управлением специализированной операционной системы. 

Для облегчения выполнения повседневных задач разработки в Labview имеется расширенная 

библиотека функций и готовых к использованию подпрограмм, реализующих большое число 

типовых задач. Кроме того в Labview содержатся специальные библиотеки виртуальных 

инструментов ввода/вывода (General Purposes Interface BUS, GPIB), управления устройствами через 

последовательные интерфейсы, программные компоненты для анализа, представления и 

сохранения данных, а также обмена через локальные сети и Интернет [3]. Имеется специальная 

библиотека компонентов, которая содержит множество полезных функций для генерирования 

сигналов и их обработки, цифровые фильтры, функции для статистической обработки сигналов, 

регрессивного анализа и т.п [4]. 

Система Labview позволяет эффективно управлять потоками данных, их представлением и 

преобразованием. Выходные данные могут быть представлены практически в любой форме, 

включая графики, диаграммы, таблицы и т.д. 

Кроме того существует возможность импортировать модели Labview в Matlab Simulink при 

помощи специального пакета LabView Simulation Interface Toolkit. Он представляет собой 

запатентованную технологию для отображения и управления моделями Simulink. Кроме того, он 

предоставляет возможность переносить модели в Labview, что позволяет ввести в модель 

ввод/вывод сигналов в устройствах сбора данных компании National Instruments. Используя 

возможности пакета, разработчики управляющих систем могут в кратчайшие сроки переходить от 

моделирования к тестированию алгоритмов [5].  

В качестве примера использования Labview напишем программу, которая будет осуществлять 

ввод измеряемой температуры и отображать ее мгновенные значения на индикаторе в виде 

термометра, а также строить график зависимости температуры от времени – рисунок 1.  

Для написания программы мы возьмем готовые функции из специальной библиотеки для 

инициализации порта, создания и задания параметров массивов, использования графического 

индикатора и термометра, построения и вывода графика на 8-канальный графический индикатор. 

 
Рисунок 1 – Пример программы на Labview 

 

Так же в специальном окне разместим элементы интерфейса, так как будет удобно для 

использования программы в дальнейшем (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Пример интерфейсного окна инструментов в Labview. 

 

После установления необходимых параметров для измерения и построения графика, 

программа будет готова к использованию. Исправить параметры, или изменить тип данных  можно 

будет в любой момент, и на любом носителе.  
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Надзвичайна важливість прибутку для розвитку підприємства вимагає формування дієвого 

механізму управління ним. Управління прибутком представляє собою систему принципів і методів 

розробки та реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу й використання прибутку 

підприємства. 

Головною метою діяльності кожного підприємства є те, щоб їх доходи покривали витрати, а 

також приносили їм певні фінансові результати, тобто такі прибутки, які б дозволили здійснювати 

розширене відтворення їх діяльності. Для забезпечення ефективності такої роботи важливим її 

елементом є правильність управління та розподілу прибутку, його раціональним використанням, 

оскільки прибуток відображає кінцеву грошову оцінку виробничої діяльності підприємства, а саме: 

ефективність виробництва, обсяг і якість реалізованої продукції, рівень її собівартості. Теоретичні та 

практичні аспекти проблем управління прибутком висвітлені у працях І.А. Бланка, С.Ф. Голова, В.О. 

Василенко, М.О. Данилюк, О.В. Карпенка, Л.В.Нападовської та інших. Проте, дослідження даної 

проблеми в сучасних ринкових умовах господарювання залишається актуальним, оскільки, 
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отримання позитивного результату ведення підприємницької діяльності залежить від правильно 

організованої та налагодженої системи управління прибутком. Слід зазначити, що найважливішою 

особливістю аграрної економіки є сезонність виробництва й обумовлена цим нерівномірність 

виробничих витрат і надходження виручки. Ситуація загострюється порушенням паритету цін на 

продукцію сільського господарства й промисловості. 

Незважаючи на високі ризики, обумовлені технологічними особливостями галузі, 

сільськогосподарське виробництво є необхідною складовою економіки будь-якої держави. Особливо, 

це стосується України, яка за географічними, ресурсними, 

кліматичними показниками є потенційно спроможна. 

Прибуток сприяє стабільному розвитку аграрних підприємств, забезпечує зацікавленість 

трудового колективу в зростанні продуктивності праці, збільшенні 

об‘ємів і ефективному веденні виробництва [1,с.102]. 

Для підвищення рівня прибутковості підприємства створюють та використовують моделі 

управління прибутком. Вони включають в себе планування, прогнозування та контроль за 

формуванням, розподілом і використанням одержаного прибутку. Планування прибутку включає в 

себе створення позитивних умов, які б дозволили підняти рівень прибутків. Використовуються різні 

методи планування: метод прямого розрахунку, аналіз перекриття ліміту рентабельності, прогноз 

рентабельності, аналіз перекриття ліквідності . 

Прогнозування прибутковості є досить складним елементом управління, оскільки в Україні 

склалася досить несприятлива фінансова ситуація, яка не дозволяє здійснити точні прогнози. 

Присутність інфляції, варіація цін на ринку, коливання курсу валют – 

все це негативно впливає на здійснення прогнозів. 

Контроль є досить важливою складовою. Вона полягає у забезпеченні наявності надійних 

джерел надходження прибутків, використанні оптимальних методів розподілу та прийнятті 

правильних рішень щодо використання прибутку. 

На даному етапі розвитку аграрного виробництва більшість сільськогосподарських підприємств 

є збитковими і низькорентабельними. Тому для них особливо 

важливим є визначення схеми розподілу прибутку.  

Для зростання прибутку підприємствам необхідно [2,с.43]: 

• розширювати свій асортимент і поліпшувати якість продукції. На споживчому ринку 

пропонується широкий асортимент товарів, тому для підвищення обсягів реалізації важливим є 

поліпшення якості товарів, що дасть можливість виробникам піднімати ціни на свою продукцію; 

• підвищувати обсяги виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг, що є 

основним джерелом надходження прибутків; 

• впроваджувати стимулюючі заходи для підвищення продуктивності праці персоналу. Це має 

вплив також на підвищення продуктивності виробництва; 

• зменшувати витрати на виробництво, метою якого є зменшення собівартості, 

зниження непродуктивних витрат; 

• впровадження системи управління витратами. 

Забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств неможливе без 

фінансової підтримки з боку держави, яка повинна включати такі заходи: надання державних 

дотацій, закупівля державою за відповідними цінами сільськогосподарської продукції та зменшення 

податкового тиску.  

Отже, лише комплексні дії сільськогосподарських підприємств та держави, спрямовані на 

підтримання фінансової безпеки шляхом створення умов і вживання заходів для отримання 

прибутку необхідного рівня, забезпечать бажаний результат. 
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По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2014-2015 

маркетинговом году Украина заняла по объему экспорта зерновых третье место в мире и стала 

одним из мировых лидеров по производству и экспорту зерна. К 2020 году в Украине планируется 

увеличить производство зерна на 40%, а экспорт удвоить. Так как существенной составляющей 

производства и экспорта зерна является логистика его хранения и транспортировки, то проблема 

повышения эффективности системы зерновой логистики является актуальной для Украины.  

 Важнейшей составляющей системы зерновой логистики, является транспортная логистика, 

предметом которой является комплекс задач планирования и управления, связанных с 

перемещением грузов. Снижение транспортных расходов, повышение качества и надежности 

перевозок возможно за счѐт применения новых моделей перевозки, реорганизации транспортной 

инфраструктуры и интеграции транспортных систем.  

Транспортировка зерна неразрывно связана с использованием нескольких видов транспорта в 

различных сочетаниях (автомобиль – автомобиль, автомобиль – поезд, автомобиль – судно, поезд 

– судно и т.д.). Такой вид перевозки называется мультимодальным. Следует отметить, что 

результаты таких перевозок во многом зависят от различного рода неопределенностей и рисков 

источниками которых являются неравномерность материальных и транспортных потоков, 

применением различного рода транспортных средств, состоянием транспортных коридоров и узлов, 

особенностями технологий перевозок и др.  

Анализ существующих моделей и методов принятия решений и оптимизации логистических 

систем показал, что они направлены либо в сторону выбора решений относительно рисков, либо 

относительно выигрышей [1]. Вместе с этим необходимо указать и на недостаточность 

проработанности проблемы выбора в условиях многокритериальности, учитывающей не только 

одновременный учет рисков и выигрышей, но и более широкого круга показателей. В этой связи, 

для решения такой задачи, предлагается применение модели BOCR: B – Benefits (Выгоды), O – 

Opportunities (Возможности), C – Costs (Издержки), R – Risks (Риски), основанный на методе 

анализа иерархий Т. Саати [2]. Выгоды – благоприятные аспекты решения, ожидаемые с высокой 

вероятностью; издержки – неблагоприятные аспекты решения, ожидаемые с высокой вероятностью; 

возможности – возможные положительные аспекты решения; риски – возможные отрицательные 

аспекты решения. 

Каждый из четырех указанных аспектов может быть представлен отдельной иерархической 

структурой и проанализирован с использованием метода анализа иерархий (МАИ) [2] (рис. 1). В 

конечном итоге, для каждой из рассматриваемой альтернативы подсчитывается отношение вида: 

 

РискиИздержки

иВозможностВыгоды
BOCR




 .    (1) 

 

По величине данного отношения производится окончательный выбор альтернативы или может 

быть получено их ранжирование. 

Применение МАИ сопровождается выполнением следующих процедур: для каждого аспекта 

формируются матрицы попарных сравнений [B] между критериями [K] и между альтернативами [A] 

относительно каждого из критериев с использованием фундаментальной шкалы (табл. 2.10) [2]; 

определяются значения собственного вектора (С) этой матрицы с последующим их нормированием 

и определением весов вектора приоритетов. В формализованном виде данную процедуру можно 

представить так: 
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Далее выполняется проверка согласованности элементов матрицы [B] посредством подсчета 

отношения согласованности (ОС). ОС = ИС/СИ, где   – индекс 

согласованности;  – максимальное собственное число; n – число сравниваемых элементов 

матрицы [B]; СИ – случайный индекс (таблица 2.11) [2]. ОС не должно превышать 10%. 

 

Рисунок 1 – Структурное представление модели BOCR. 

 

Выводы. В работе предложена модель BOCR, которая позволяет решать многокритериальную 

задачу выбора оптимальной схемы мультимодальной перевозки и транспортных средств, 

участвующих в ней, а также учитывает ряд качественных показателей перевозки, определяющих ее 

оптимальность и эффективность.  
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Згідно з офіційною статистикою, Україна більш ніж на 70% залежна від імпорту газу і нафти. В 

умовах гострої вуглеводневої кризи, виснаження ресурсів, високих цін на енергоносії, для країни 

стає особливо актуальним розвиток альтернативних видів енергії - вітроенергетики, сонячної та 

водної (гідроенергетики). Територія України - зона середньої інтенсивності сонячної радіації. Однак в 

нашій країні більше сонячних годин на рік, ніж в половині країн ЄС, що робить її дуже привабливою в 

плані інвестицій в місцеву геліоенергетику, зберігаючи тим самим незміненим унікальний земний 

клімат. 

Природниче необхідними умовами розвитку сонячної енергетики є: наявність довгого світлового 

дня; переважання ясної (сонячної) погоди в світлий час доби; високий кут падіння сонячних 

променів, який визначається географічною широтою території - чим ближче до екватора, тим більше 

кут падіння сонячних променів. 

Зараз існує достатні  перспективи розвитку напрямку сонячної енергетики. 

На даний момент є  дві геліотехнологіі, які можуть претендувати на розвиток в майбутньому. 

Одна заснована на вилученні струму в результаті фотоелектричного ефекту (photovoltaic, PV ). 

Друга полягає в перетворенні теплової енергії сонця (concentrated solar power, CSP), ця технологія 

заснована на нагріванні теплоносія від концентрованого сонячного променя.  

Низький ККД промислових фотоелементів  ( зараз не перевищує 7-16%)  та висока вартість 

сонячних батарей (> 5$ / Вт) не задовольняє сучасні потреби в електроенергії. Якщо буде    

промислове впровадження тонко-плівкові сонячні батареї Nanosolar  та голографічних  сонячних  

панелей Prism Solar  Technologies, то  можна очікувати, що їх вартість не перевищить1,5 $ / Вт. 

Треба зазначити, що  зараз шведська компанія Ripasso випробовує в пустелі Калахарі 

(Південна Африка) принципово новий тип  геліотермальних установок, що складаються з дзеркал-

геліостатів і двигунів Стірлінга. Кожна установка складається параболічного дзеркала у фокусі яких 

встановлений двигун Стірлінга. «Тарілка» відображає на двигун теплове випромінювання, 

нагріваючи одну з його сторін, а зворотна сторона охолоджується навколишнім повітрям. 

Отримана в результаті періодичного нагріву і охолодження двигуна енергія, пов'язана зі зміною 

обсягу робочого тіла, в якості якого виступає водень, штовхає поршень і крутить маховик. Дзеркальні 

«тарілки» повільно повертаються слідом за сонцем протягом дня, щоб захопити максимальну 

кількість сонячних променів. 

Звичайно, частина енергії йде на повітрообмін двигуна Стірлінга і переміщення параболічних 

дзеркал, однак установки Ripasso вже продемонстрували рекордне ККД в 34-36 %, що значно  вище 

ніж у установк ах традиційної конструкції на сонячних батареях. 
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Аналогічними зазначеним  геліоустановкам з  двигунами Стірлінга можуть служити 

геліоустановки з використанням органічного циклу Ренкіна (ОЦР). Принцип ОЦР заснований на тому, 

що турбогенератор працює як стандартна парова турбіна, яка перетворює сонячну енергію в 

механічну і далі в електричну, через електрогенератор. Замість водяної пари система ОЦР 

випаровує органічна речовина, молекулярна маса якого перевищує масу води, що веде до більш 

повільного обертання турбіни і більш низькому тиску, а також меншого ерозійного зношування 

металевих частин і лопаток.  

Попереднє комп‘ютерне моделювання ОЦР показало, що  використання  

сонячного колектора (аналога утилізаційного парогенератора) дозволяє здійснити цикл Ренкіна при 

температурах перегрітої пари органічної речовини до  75 ... 85 °С. Це  значно нижче температурного 

рівня у установках с двигуном Стірлінга. А також,  у геліоустановках не має потреби у складної 

системи  параболічних дзеркал для досягнення високої температури робочого середовища для 

організації циклу  Стірлінга. 

Заклопотаність екологічними проблемами, пов'язаними зі зміною клімату, і підвищення цін на 

нафту, є серйозними причинами для підтримки вибухового зростання  використання сонячної 

енергії, як екологічно чистого і надійного способу вироблення енергії. 
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Задачи энергосбережения и утилизации вторичных энергоресурсов на фоне постоянно 

растущих требований к энергоэффективности и охране окружающей среды являются всегда 

актуальными. Как один из альтернативных методов утилизации вторичных энергоресурсов можно 

рассматривать термоакустические тепловые машины (ТАТМ). 

Термоакустические двигатели (ТАД) превращают тепловую энергию в механическую в форме 

акустических колебаний. При этом акустические колебания обуславливают колебания плотности 

среды – колебательное движение газовой среды. 

На данный момент в качестве нагрузки к ТАД могут быть применены: 

- термоакустические тепловые насосы (ТАТН); 

- электродинамические преобразователи; 

- пьезоэлектрические преобразователи; 

- импульсные турбины. 

При этом использование электрогенерирующих нагрузок более предпочтительно, так как 

обеспечивается возможность выработки электроэнергии. 

Как показано в работе [1], пьезоэлектрические и электродинамические преобразователи имеют 

существенные недостатки. Во-первых, это ограничение в мощности, во-вторых 

электродинамические преобразователи имеют высокую стоимость и малую надежность. Именно эти 

факторы являются преградой для широкого их внедрения как нагрузки к ТАД. Исходя из этого, 

целесообразно обратить внимание на импульсные турбины, которые способны работать в 

пульсирующем потоке и обеспечить привод электрогенератора. 

В ТАТМ можно использовать как радиальные, так и осевые двунаправленные турбины. 

Основными недостатками радиальных турбин, в сравнении с осевыми, являются их более сложная 

геометрия и необходимость наличия дополнительной резонаторной емкости. Среди осевых турбин, 

пригодных для использования в ТАТМ, можно выделить турбину Уэльса и импульсную 

двунаправленную турбину (ИДТ) (рис.1). Данные типы турбин получили применение в 

возобновляемой энергетике, а именно в осциллирующих водяных колоннах. Такие турбины хорошо 

вписывается в конструкцию ТАТМ и имеют достаточно простую геометрию профиля лопаток. Также 
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стоит подчеркнуть, что турбины Уэльса будет требовать наличие внешнего привода для запуска и 

будет иметь меньший КПД в сравнении с ИДТ. 

 
а) б) в) 

Рис. 1 Возможные варианты осевых турбин для ТАТМ: 

а) турбина Уэльса; б) турбина Уэльса с направляющими аппаратами;  

с) импульсная двунаправленная турбина (ИДТ). 

 

Для дальнейшей работы по изготовлению экспериментального образца электрогенерирующего 

модуля для ТАД авторами работы было принято решение остановить свой выбор на ИДТ. Расчет 

основных геометрических характеристик проведен по методике, предложенной в работе [2]. В 

расчете учитывались фактические акустические характеристики опытного ТАД, рабочее тело - 

воздух при атмосферном давлении. Проведенные расчѐты позволили определить габаритные 

размеры, и построить трехмерную модель экспериментального образца ИДТ пригодную для 

изготовления методом 3D печати из ABS пластика (рис.2). 

 

 
 а) б) 

Рис. 2 Разработанная ИДТ для имеющегося экспериментального образца ТАД: 

а) Схема проточной части ИДТ; б) трехмерная конструктивная модель ИДТ  

 

Выводы: в работе проанализированы возможные электрогенерирующие нагрузки для ТАД. 

Рассчитаны основные геометрические характеристики направляющего аппарата и рабочего колеса 

для имеющегося экспериментального образца ТАД. Разработана трехмерная модель ИДТ с учетом 

возможного дальнейшего изготовления отдельных ее частей методом печати на 3D принтере. 
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Сучасний стан досягнень у розробках глушників шуму стрілецької зброї можна зазначити як 

такий, що має значні здобутки. Існує достатньо розвинута система конструктивної типології 

глушників, що налічує значну кількість принципових схем ефективної організації глушіння звуку. 

Основними напрямками розвитку цих схем є конструкції об'ємного способу глушіння та відхиляючої 

дії. Останні 20 років дослідники сфокусували свою увагу на симбіозі цих напрямків та досягли 

значних результатів підвищивши редукційну здатність глушників до 25–29дБ. Це достатній рівень 

щоб забезпечити безпеку органів слуху бійця, але не завжди достатній, щоб забезпечити йому 

необхідні маскувальні характеристики. 

Так як процес глушіння шуму є динамічним, то проблеми підвищення його редукційних 

характеристик можна поділити за категорією часу їх виникнення, виділивши три основні періоди 

гасіння шуму. Перший період – процес пікового гасіння потенціальної енергії потоку, відбувається до 

вильоту газів з глушника, другий – процес заповнення глушника пороховими газами та підвищення 

статичного тиску у глушнику, третій – процес падіння ефективності глушника. 

У зв'язку з широтою проблематики напрямку дослідження, у даній роботі розглянемо лише 

перший період гасіння шуму. 

Досліджуючи перший період, необхідно означити наступну проблему. Факел потоку порохових 

газів на вильоті зі ствола має значну довжину високо-потенційної зони, на яку неможливо ефективно 

вплинути застосовуючи конструктивні елементи глушника, наприклад, пластини або мембрани 

відхилення потоку. У той же час, саме гасіння тиску у перших камерах, де він є максимальним, задає 

тенденцію глушіння шуму у наступних камерах балансуючи між заповненням їх статичним тиском та 

кінетичними характеристиками потоку. 

Існує спосіб гасіння факелу порохових газів, що оснований на інтерференційній силі потоку. 

Першу камеру виконують порожньою на задану довжину та відокремлюють її від наступної фігурною 

мембраною у формі конуса або клину. Працює ефект інтерференції наступним чином. Периферійні 

шари потоку розширюючись рухаються швидше ніж у центральній частини факелу (надалі ядрі 

потоку) у зв'язку з близьким до адіабатного його розширенням, що створює відомий ефект диску 

Маху [1, 2]. Відповідно периферійний потік випереджує ядро та першим досягає поверхні фігурної 

мембрани, де відбувається зміна його напряму на зворотній. Далі, відносно низькопотенційний 

розігнаний потік вштовхується у високопотенційний потік ядра, зменшуючи його осьову швидкість та 

додатково сприяючи радіальному його розширенню. Явище взаємного проникнення швидкого потоку 

з меншим потенційним, але більшим кінетичним станом, у високопотенційний потік з меншими 

кінетичними показниками означимо як ефект інтерференції потоку.  

Проведені дослідження потоку встановили, що потік розширюючись у периферійних зонах 

акумулює радіально спрямовану кінетичну енергію та відбивається від внутрішньої поверхні 

циліндричного кожуха глушнику додатково створюючи ефект радіально-спрямованої інтерференції, 

що збиває потік у доцентровому напрямку формуючи конічну форму факелу (див. рис.1). 

На рис.1 зображено варіант довжини першої камери при повному формуванні конуса факела у 

момент проходження інтерференції до кульового отвору. З рис.1 видно, що розігнаний потік 

периферійних шарів факела частково пройшов до наступної камери, що призвело до втрати 

можливості використати накоплену кінетичну енергію на розбиття ядра факела.  
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Додаткове дослідження з варіюванням довжини першої камери виявило, що ефективність 

гасіння потоку підвищується, якщо менша основа конусу факелу більша за діаметр кульового 

отвору(див. рис.2), тобто шари периферійного потоку не повинені пройти до іншої камери 

попередньо не відбившись від фігурної мембрани. 

 
а)        б) 

Рис.1. Формування конуса факела в епюрах повного (а) та статичного (б) тисків 

 
Рис.2. Зображення усіченого конуса факела в епюрах динамічного тиску 

 

Зменшуючи довжину першої камери до формування усіченого конусу факелу з величиною 

діаметра його меншої основи рівним величині кульового отвору, вдалося досягти подовження 

першого періоду на 40% (див. рис.3) при однаковій загальній довжині глушника, тобто значно 

затримати порохові гази у глушнику без застосування складних конструктивних рішень, що 

збільшують вагу глушника. Збільшення періоду протікання порохових газів у глушнику було 

досягнуто завдяки підвищення ефективності використання ефекту інтерференції потоку. 

 
Рис.3. Порівняльний графік зміни динамічного тиску за часом у вихідному кульовому отворі глушника 

при формуванні усіченого (––) та повного (– –) конуса ядра факела 
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Проблема захисту мережних інформаційних ресурсів (МІР), розміщених у відкритих мережах, 

зокрема, у мережі Інтернет, еволюціонує разом з розширенням самих мереж. За характером впливу 

зазначені новітні загрози запропоновано об‘єднувати терміном «семантичні», підкреслюючи той 

факт, що ці загрози спрямовані на зміст інформації – її семантику. 

За способом впливу на МІР пропонується розрізняти загрози прямої і непрямої дії. Загрози 

прямої дії спрямовані безпосередньо на сам МІР: його наповнення, можливості, зміст. Непрямі 

загрози не зачіпляють МІР безпосередньо, спрямовуючись на інформацію про ресурс чи його 

власника, розміщену на інших ресурсах (не лише мережних). 

Загрози прямої дії слід розрізняти за характером впливу на відкриті та приховані. Відкриті 

загрози супроводжуються появою у складі МІР нових об‘єктів, що несуть певне семантичне 

повідомлення, доступне довільному користувачеві МІР. Приховані загрози передбачають 

розміщення таємного повідомлення, як правило, з використанням стеганографічних технологій, або 

приховане використання функцій МІР.  

Прямі відкриті загрози. Дія зловмисника (атака): розміщення об‘єкту, що несе у собі семантичне 

повідомлення. Атака використовує можливість МІР розміщувати коментарі, відгуки чи завантаження 

авторських зображень. Принципи, закладені у атаку, базуються на висновках сучасної психології та її 

розділу – сугестії, що вивчає волю та почуття людини. Використання відповідним чином 

побудованих фраз чи зображень здатне вплинути на вибір користувача, передбачити чи 

спрогнозувати його подальші дії. Ознаки сугестивного впливу уже виявляються у Інтернеті.  

Способи захисту від описаної атаки так само слід шукати у психології. Побудова керуючих 

сугестивних фраз підкоряється певним правилам, законам. Відповідно, існує можливість виявлення 

ознак потенційного впливу шляхом аналізу повідомлень від користувачів перед їх візуалізацією. 

Оскільки правила побудови мають семантичний відтінок – визначаються не самі слова, а зміст, що 

ними передається, – система їх аналізу має бути побудована за експертним принципом з 

виділенням відповідних ознак. 

Прямі приховані загрози. Атака: залучення МІР до зловмисних дій. Дана атака можлива у тому 

випадку, коли засобами МІР передбачена можливість формування запитів до інших ресурсів на 

зразок перевірки їх справжності, завантаження чи відображення об‘єктів, розміщених на інших 

ресурсах. Зловмисник може сформувати запит, що містить очевидні ознаки якоїсь класичної атаки, 

наприклад, ін‘єкції коду. Також можливе створення потоку запитів, що, у поєднанні з залученням до 

потоку інших МІР, носитиме усі ознаки розподіленої атаки відмови у обслуговуванні (DDoS-атаки). 

Протидія зазначеному впливу може полягати у використанні фільтрів для вихідних запитів, 

цілком аналогічно до фільтрування на ознаку атак вхідних запитів. За наявності вхідного фільтру у 

вигляді окремого модуля, він може бути безпосереднім способом використаний для перевірки 

запиту, що відправляється до іншого МІР. 

Загрози непрямої дії. Атака: інформаційне підкорення (моделювання). Атака визивається 

прагненням контролювати інформаційні процеси та розширювати область інформаційного впливу. 
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Інформаційне підкорення може розглядатись як алгоритм, який здатен підібрати такі вхідні дані для 

інформаційної системи, які дозволять задіяти у ній бажані внутрішні алгоритми або активувати 

процеси створення цих алгоритмів. 

У якості рекомендацій щодо захисту можна запропонувати створення динамічної структури як 

самого МІР, так і його захисного комплексу. Введення до програмної структури МІР поліморфного 

коду, засобів інтелектуального аналізу даних та моделювання поведінки, за якої однакові вхідні дані 

можуть спричинювати різні реакції з подібним, проте відмінним, кінцевим результатом.  

Захист від атак непрямої дії вбачається у ведені бази даних моніторингу відгуків пошукових 

сервісів на запити, що містять ключові елементи МІР чи відомості його власників. Зміни у 

результатах пошуку по відношенню до збереженої у базі даних інформації можуть розцінюватись як 

ознаки атаки, про що має бути повідомлений адміністратор безпеки МІР. 

Алгоритмічна схема виявлення семантичних загроз на ведена на рисунку 1. 

 

Є текст ?

Є зображення  ?

Містить текст

Є звукова

відеоінформація ?

Блок аналізу тексту

Блок аналізу 

зображення

Містить текст

+

+

+

+

 
Рис.1 - Алгоритмічна схема виявлення семантичних загроз 
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В современной промышленности широко применяются металлокерамические конструкции [2]. 

Примером такого узла являются высоковольтные гермовводы электронно-лучевых пушек в 

установках для сварки и напыления [1].  

Пайка гермовводов осуществляется под давлением в 5 МПа при температуре 960 ºС с 

медленным (ступенчатым) охлаждением [3,4]. 

Исследование влияния термодеформационных процессов на остаточное напряженно-

деформированное состояние (НДС) при пайке металлокерамических гермовводов на различных 

этапах охлаждения не изучено, поэтому данная работа является актуальной. 

Металлокерамические гермовводы для электронно-лучевых пушек в установках для сварки и 

напыления состоят из 5-ти керамических колец с наружным диаметром 39 мм, внутренним 25 мм, 

толщиной 7 мм и 4-х токоподводов из ковара [1]. 

Решались три варианта задачи: 1. упругая, охлаждение под давлением сжатия 5 МПа; 2. 

пластическая, охлаждение под давлением сжатия 5 МПа; 3. с учетом ползучести ковара, 

охлаждение под давлением сжатия 5 МПа. 

Поскольку одной из проблем при пайке металлокерамических узлов является появление 

трещин (разрушение) в керамике в процессе остывания, анализировались поля и эпюры осевых 

напряжений на различных этапах снижения температуры. 

Анализ эпюр растягивающих напряжений показал, что они появляются на образующих 

поверхностей вблизи стыка с токоподводом и по мере удаления от него вначале растут, а затем 

убывают, достигая максимума на расстоянии около 2 и 1 мм от стыка, на внешней и внутренней 

поверхностях соответственно (рис. 1) 

Характер распределения эквивалентных напряжений вдоль прослойки неравномерный, при 

этом по мере снижения температуры степень неравномерности растет. Максимального значения 

они достигают на внутренней кромке диска, постепенно уменьшаясь по мере удаления от нее. На 

кромках стыка, в точках концентрации напряжений, они повышаются. На внешней кромке диска 

эквивалентные напряжения минимальны и изменяются в процессе остывания от 100 до 400 МПа. 

Общий высокий уровень эквивалентных напряжений в токоподводе должен вызывать 

пластические деформации в нем, что неизбежно влияет на напряженное состояние узла в целом. 

 
 

а б 

Рис. 1. Эпюры растягивающих осевых напряжений на внешней (а) и внутренней (б) поверхностях 

керамики (вар. 1) при температурах 800 °С (1), 700 °С (2), 600 °С (3), 500 °С (4), 400 °С (5) 

 

Анализ результатов моделирования с учетом кратковременных (мгновенных) пластических 

деформаций при быстром охлаждении (вар. 2) показал, что так же, как и в упругом варианте, 
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растягивающие напряжения в керамике появляются уже при 800 °С и сосредоточены они, главным 

образом, в зоне стыка, а также вблизи наружной и внутренней поверхностей. 

Характер и размеры зон растяжения на поверхностях керамики мало меняются вплоть до 400 

°С, уровень напряжений в них не превышает 40 МПа. В сечении по стыку небольшие 

растягивающие напряжения появляются при 800 °С, и достигают 13 МПа при 400 °С. 

Таким образом, уровень максимальных растягивающих напряжений в керамике и размеры зоны 

их действия в этом варианте значительно отличаются от упругого варианта. Возникновение 

пластических деформаций в токоподводе создает концентрацию растягивающих напряжений на 

поверхностях керамики в точках сопряжения с коваром. 

Анализ результатов моделирования с учетом не только кратковременных пластических 

деформаций, но и деформаций ползучести при медленном охлаждении (вар. 3) показал, что при 

сжатии давлением 5 МПа характер полей растягивающих напряжений в керамике и их изменение в 

процессе остывания мало отличается от вар. 2. 

Выводы. 1.Установлено, что главную роль в образовании напряженно-деформированного 

состояния узла играет различие ТКЛР соединяемых материалов, то есть температурные 

деформации. 2. Результаты моделирования показали, что характер полей растягивающих 

напряжений в керамике и их изменение в процессе остывания мало отличается, как при расчѐте с 

учетом только кратковременных пластических деформаций и давлением сжатия 5 МПа, так и при 

расчете с учетом кратковременных пластических деформаций и деформаций ползучести при 

медленном охлаждении c давлением сжатия 5 МПа. 3. Деформации ползучести, развивающиеся в 

процессе медленного охлаждения, мало влияют на характер и величину появляющихся в узле 

напряжений и деформаций. 
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Актуальность организации хранения, транспортировки и перевалки зерна на объектах морской 

инфраструктуры обосновывается хозяйственной деятельностью Украины. Согласно данным 

экспортных поставок зерна, Украина является одним из крупнейших производителей и экспортером  

зерновой сельскохояйственной продукции.  
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Инфраструктура морских портов при организации хранения, транспортировки и перевалки 

зерна имеет развитую причальную систему, погрузочные эстакады, судогрузачные  машины,  

железнодорожную станцию разгрузки зерна 2х4 вагона, транспортерную эстакаду, зернохранилища 

силосного типа, зерносушилку, пересыпную станцию и т.п. 

Такая система зернохранилищ морских портов может быть представлена  в виде — 

многоуровневой системы из взаимодействующих элементов, объединяемых в подсистемы 

нескольких уровней для достижения цели функционирования (целевой функции) и к ней могут быть 

применены методы системного подхода. Научная цель применения системного похода при 

организации хранения, транспортировки, перевалки зерна в морском порту связана с постановкой и 

решением задач: расширения и углубления знаний об особенностях взаимодействий 

вышеперечисленных объектов в системе; изучения новых  свойств этих объектов; повышения 

эффективности функционирования системы сушки при снижении технических, экономических и 

экологических рисков. 

Проблема согласования цели организации хранения, транспортировки и перевалки зерна для 

повышения эффективности функционирования системы объектов зернохранилищ морских портов 

формализуется критерием эффективности системы, который является показателем полноты 

достижения цели системы - количества отгруженного зерна высокого качества. 

Показателями полноты достижения цели функционирования системы могут быть технические, 

стоимостные и временные. Выбор этого показателя является заключительным этапом 

формулировки целей и задач системы и зависит от состояния условия экспорта. Для 

зернохранилищ морских портов показателем полноты достижения цели функционирования системы 

принят показатель энергетических затрат. 

Предварительно объекты системы ограничились следующим составом: зернохранилища, 

зерносушилка, транспортные связи, которые  формально описываются в виде математических и 

логических зависимостей.  

При этом учитывались следующие противоречия: отдельного элемента с системой элементов, 

оценки связей в системе, эксперимента с системой, достоверности модели системы, приоритета 

элементов в системе по величине вклада элемента  в конечный результат, принятия управляющих 

решений. 

Для практического применения  системного  анализа на примере Николаевского морского порта 

применяется  следующий алгоритм действий: постановка задачи исследования, построение модели 

исследуемой системы, предварительное математическое моделирование, проверка результатов 

моделирования на достоверность, настройка модели на краевые условия, осуществление решения 

задачи. 

Построение модели изучаемой системы в общем случае представлено  в виде зависимости: 

E = f(X,Y), где E - вектор количественного показателя эффективности системы в плане достижения 

цели ее экологической безопасности (критерий эффективности); X - вектор управляемых 

переменных системы; Y - вектор неуправляемых внешних по отношению к системе воздействия. 
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В останні роки досягнуто значних успіхів у дослідженні та застосуванні процесів 

наноструктурування матеріалів методами ІПД [1,2]. Але вони характеризуються високою вартістю, 

трудомісткістю та складністю обладнання. Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є 

застосування деформаційної та термічної обробки, що включає попередню одновісну [3] 

деформацію металу або сплаву з наступною передрекристалізаційною термічною обробкою. Метою 
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роботи є встановлення впливу трьохвісної деформації та передрекристалізаційної термічної обробки 

на розмір субзерен та твердість технічно чистого заліза. 

В дослідженнях застосовували технічно чисте залізо марки Э12 (ГОСТ 3836-83). Для зразків 

проводили відпал при температурі 800 °С протягом 1 години. Твердість після відпалу склала 1,11 

ГПа. Термічну обробку зразків проводили в лабораторній електричній пічці СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1. 

Твердість 
5HV визначалася на приладі типу «Віккерс» при навантаженні на індентор 5 кг. 

Деформаційну обробку за допомогою гідравлічного пресу (35 т). Області когерентного розсіювання 

(ОКР) визначали за формулою Шеррера [4]. по відображенню [110]. Зйомку дифрактограм проводи 

на приладі ДРОН-3.0  

Зразки технічно чистого заліза піддавали пластичній одновісній статичній деформації 

стискуванням та методом «abc» деформації, який полягає у триразовій осадці з обертанням зразка 

на 90 ° відносно осі навантаження [5]. 

В роботі оцінювалась дійсна величина «abc» деформації за формулою [6]: hhe 0ln , де 
0h та 

h  – вихідна та кінцева висота зразка. 

Таким чином після навантаження 20 т: величина дійсної деформації 94,2e , а твердість 

складала 2,17 ГПа (дослід 1). А після навантаження 33 т: 4,3e , а твердість - 2,96 ГПа (дослід 2). 

Деформовані зразки піддавали передрекристалізаційній термічній обробці за режимами [3,7], які 

забезпечують мінімальний розмір субзерен і максимальну твердість. Дослід 1: температура – 500 °С, 

витримка – 1,5 хвилини. Твердість зразка після передрекристалізаційної термічної обробки складала 

2,51 ГПа, яка на 16 % більша відносно деформованого стану. Результати досліджень наведені у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Твердість 5HV  та розмір ОКР технічно чистого заліза деформованого методом 

«abc» та одновісним пресуванням після передрекристалізаційної термічної обробки (дослід 1) 

Результати  

досліджень 

Метод 

деформації 

Твердість, ГПа після Розмір ОКР, нм після 

деформува-ння деформува-ння 

і термо-

обробки 

деформува-ння деформува-

ння і термо-

обробки 

«abc» 2,17 2,51 154 114 

відповідна одновісна 

дефор-мація на 60 % 
2,05 3,10 131 78 

Дослід 2: температура 400 °С; тривалість витримки – 0,5 хв для зразку деформованого методом 

«abc» деформації і 1 хв для статично деформованого зразка. Результати досліджень наведені у 

таблиці 2. 

Таблиця 2. Твердість 5HV  та розмір ОКР технічно чистого заліза деформованого методом 

«abc» та одновісним пресуванням після передрекристалізаційної термічної обробки (дослід 2) 

Результати  

досліджень 

Метод 

деформації 

Твердість, ГПа після Розмір ОКР, нм після 

деформува-ння деформува-ння 

і термо-

обробки 

деформува-ння деформува-

ння і термо-

обробки 

«abc» 2,96 3,29 149 72 

відповідна одновісна 

дефор-мація на 82% 
2,35 3,60 83 66 
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Як видно із даних таблиць 1,2 після «abc» деформування твердість вища у порівнянні з 

одновісною деформацією, але після передрекристалізаційної термічної обробки більша твердість 

спостерігається у одновісно деформованих зразках. Розмір ОКР, який можна ототожнювати з 

розміром субзерна, має суттєво нижчі значення як після одновісної деформації, так і після 

деформації «abc» методом і передрекристалізаційної термічної обробки, але одновісна пластична 

деформація і наступна передрекристалізаційна термічна обробка забезпечує значно менший 

наномасштабний розмір субзерен. 

Так як «abc» деформація трьохвісна і цим зумовлює появу більшої кількості дислокацій різних 

знаків, що призводить до їх анігіляції. Це сприяє збільшенню швидкості росту субзерен. Тому розмір 

ОКР після одновісної статичної деформації та термічної обробки менший, ніж після деформації 

«abc» методом та термічної обробки. Нижчі значення твердості технічно чистого заліза після «abc» 

деформації і передрекристалізаційної термічної обробки у порівнянні з одновісною деформацією 

можна пояснити ще й додатковим впливом зернограничного проковзування. Автори роботи [2] 

вказують, що у шарах з розміром субзерен від 50 до 200 нм деформація здійснюється за участю 

змішаного механізму, тому до звичайного дислокаційного механізму приєднується механізм 

зернограничного проковзування. При цьому деформація може реалізовуватися поворотом субзерен, 

який викликається високим рівнем напружень в потрійних стиках, що характерно для «abc» 

деформації. 

Таким чином, встановлено, що розмір ОКР технічно чистого заліза після трьохвісної деформації 

«abc» методом до величини дійсної деформації 4,3e та передрекристалізаційної термічної 

обробки наномасштабний, але більший, ніж після одновісного статичного деформування та 

передрекристалізаційної термічної обробки, що пояснюється більшою швидкістю росту субзерен при 

«abc» деформації. Твердість технічно чистого заліза значно більша після статичного деформування 

та передрекристалізаційної термічної обробки, ніж після деформації «abc» методом та 

передрекристалізаційної термічної обробки, і складає для деформацій 82 % і 4,3e  Відповідно 

3,29 і 3,60 ГПа, що пов'язано з меншими розмірами ОКР. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛІГОНІЗАЦІЙНОЇ 

СУБСТРУКТУРИ ТЕХНІЧНО ЧИСТИХ ЗАЛІЗА ТА НІКЕЛЮ 
Автор: Макруха Тетяна Олександрівна – аспірант 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
 
Проблемою сучасного машинобудування є підвищення надійності та ресурсу роботи деталей 

машин та механізмів. Експлуатаційні характеристики деталей машин в цілому, їх ресурс роботи 
визначаються переважно фізико-механічними властивостями здебільшого металів і сплавів, з яких 
вони виготовляються. Для вирішення цієї проблеми на кафедрі Матеріалознавства та технології 
металів Національного університету кораблебудування розроблено спосіб деформаційної та 
термічної обробки металів та сплавів, що включає попередню деформацію металу або сплаву з 
наступною передрекристалізаційною термічною обробкою [1]. Однак, у даного способу є недолік, 
пов'язаний з малим часом витримки (до 10 хвилин). Тому метою роботи є підвищення термічної 
стабільності полігонізаційної субструктури, яка забезпечує максимальну твердість технічно чистого 
заліза та електролітичного нікелю шляхом попередньої деформації. 

В дослідженнях використовували технічно чисте залізо марки Э12 (ГОСТ 3836-83) та технічно 
чистий нікель марки Н1У (ГОСТ 849-97). Для зразків проводили відпал при температурі 800 °С 
протягом 1 години. Відпалені зразки розміром 6×6×8 мм та 4×10×10 мм відповідно піддавали 
холодній динамічній деформації. Після чого проводили статичну деформації за допомогою 
гідравлічного пресу LosenHousenWLRK (Dusseldorf, 35 т) з навантаженням 20 т.  Термічну обробку 
зразків проводили в лабораторній електричній пічці СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1. Твердість HV5 визначали 
на приладі типу «Віккерс» при навантаженні на індентор 5 кг (ДСТУ ISO 6507-4:2008).Твердість 
зразків після відпалу: технічно чистого заліза – 1,11 ГПа, технічно чистого нікелю – 0,79 ГПа. 

Спочатку проводили холодну динамічну деформації на 30 %, потім проводили статичну 
деформацію на 30 %. Сумарна величина деформації  склала 60 %. Значення твердості зразків після 
деформації наведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Залежність твердості технічно чистих заліза та нікелю від величини та типу 

деформації 

Деформація 

Твердість, ГПа 

Технічно чисте залізо Технічно чистий нікель 

Холодна динамічна деформація на 30 % 1,65 1,54 

Холодна динамічна деформація на 30 % 
+ статична деформація на 30 % 

2,02 1,86 

 
Отримані зразки нагрівали у печі до температури початку первинної рекристалізації матеріалу. 

Режим передрекристалізаційної термічної обробки обрано експериментально у попередніх 
дослідженнях [2,3]. Так, зразки з технічно чистого заліза нагрівали до температури 500 °С, а зразки з 
нікелю – 480 °С. Результати дослідження впливу тривалості витримки наведено на рисунку 1, 2.  

З рисунку 1 видно, що відбувається стабілізація полігонізаційної субструктури, так як твердість 
залишається на одному рівні: для технічно чистого заліза при витримці від 20 хвилин до 70 хвилин; 
для технічно чистого нікелю – від 20 до 60 хвилин. Далі твердість знижується, але залишається 
суттєво вище, ніж після деформації, що свідчить про стабілізацію субструктури, яка відбувається за 
рахунок додаткової деформації матеріалу, що проводили до передрекристалізаційної термічної 
обробки, і яка спричинює до гальмування дислокацій, за рахунок утворення дислокаційних 
перехрещень (потрійних вузлів). 

Додаткова деформація зразків шляхом статичного пресування сприяє зсуву та розорієнтуванню 
границь субзерен. Очевидно, що додаткова статична деформація збільшує кількість структурних 
недосконалостей у вигляді дислокаційних перехрещень. Також дислокації, які були введенні при 
деформації, блокуються домішковими атомами, тому при наступному навантаженні ці дислокації не 
приймають участі в ковзанні, тому вони гальмують новоутворені дислокації або частини дислокацій, 
які розблоковуються після деформаційного навантаження [4]. Атоми проникнення у металах з ОЦК-
ґратками викликають більшу тетрагональність та приводять до різкого підвищення міцності. Отже, 
стабілізація субструктури технічно чистих заліза та нікелю полягає у зменшенні рухомості границь 
субзерен, за рахунок утворення потрійних вузлів (перехрещень) дислокацій та гальмування 
дислокацій домішковими атомами (переважно тими, що розчинені шляхом проникнення): у технічно 
чистому залізі – 0,09 % С, у технічно чистому нікелі – 0,01 % С. 
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Рисунок 1 – Залежність твердості від тривалості витримки при перед рекристалізаційній термічній 

обробці деформованих зразків (дослід 1): 
1 – технічно чисте залізо; 2 – технічно чистий нікель 

 
Таким чином, встановлено, що підвищення термічної стабільності полігонізаційної субструктури 

технічно чистих заліза та нікелю можливе за допомогою попередньої динамічної деформації та при 
наступній перед рекристалізаційній термічній обробці відповідно до 20…70 хв і до 20…60 хв, за 
рахунок зменшення рухомості границь субзерен через утворення потрійних вузлів (перехрещень) 
дислокацій, що розширює можливості практичного застосування запропонованої термічної обробки. 
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В умовах соціально-економічного розвитку, що склалися в Україні, неефективне використання 

людських ресурсів, від яких значною мірою залежить піднесення вітчизняної економіки, підвищення 

добробуту та якості життя громадян, призводить до зниження продуктивності праці, відсутності 

відповідного прибутку, скорочення бюджету й ВВП. 

Мотивація праці - це функція менеджменту, яка представляє собою стимулювання працівника 

(або групи працівників) до діяльності з метою досягнення цілей підприємства через задоволення їх 

власних потреб. Головними важелями мотивації є стимули і мотиви. 
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Стимули - це окремі предмети, дії інших людей, обіцянки, носії зобов'язань і можливостей, що 

надаються можливості і багато іншого, що може бути запропоновано людині в компенсацію за його 

дії або що він бажав би отримати в результаті певних дій (наприклад, заробітна плата). 

Мотив - це внутрішня спонукальна сила: бажання, потяг, орієнтація, внутрішні цільові установки. 

Мотив породжується певною потребою і висловлює готовність до дії, спонукає до активності. 

 Мотивування являє собою процес формування такого психологічного стану людини, який 

зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності, спрямовує і активізує її [1]. 

Мотивація персоналу включає: 

а) мотивацію трудової діяльності, тобто спонукання персоналу до ефективної трудової 

діяльності, яка забезпечує необхідне винагороду і задовольняє наявні потреби; 

б) мотивацію стабільної та продуктивної зайнятості; 

в) мотивацію розвитку конкурентоспроможності працівника; 

г) мотивацію володіння засобами виробництва; мотивацію вибору нового місця роботи і т. п [2]. 

На трудову мотивацію мають вплив різні стимули, такі як  система економічних нормативів і 

пільг, рівень заробітної плати і справедливість розподілу доходів, умови і змістовність праці, 

відносини в родині, колективі, творчий порив і цікава робота, бажання самоствердитися і постійний 

ризик [3]. 

Для підвищення прибутковості підприємства необхідне вдосконалення мотивації працівників, що 

може дати: 

- підвищення результативності роботи персоналу; 

- оперативне досягнення цілей підприємства; 

- зв'язок результативності роботи співробітників з оплатою та нематеріальним стимулюванням; 

- прозорість системи заохочування; 

- зниження плинності кадрів; 

- покращення психологічного клімату; 

- покращення командної роботи. 

Окрім матеріального стимулювання для персоналу важливим є впровадження, а на деяких 

підприємствах удосконалення нематеріального стимулювання, адже працівники потребують 

корпоративні свята, спортивні заходи та культурно-розважальні заходи, більш  широкого визнання 

заслуг. І це буде сприяти організаційній лояльності, відповідальності та бажанню працювати з 

більшою віддачею. 

Можна компенсувати витрати співробітників на відвідування семінарів, покупку професійної 

літератури та інше. Хоча сьогодні проста подяка виявляється найбільш ефективним засобом 

нематеріальної мотивації. 

Витрати на нематеріальну мотивацію найчастіше нижчі, ніж інші витрати на персонал. 

Нематеріальна мотивація доповнює матеріальну, але не може повністю її замінити. Враховуючи 

потреби співробітників, можна досягти високого рівня прибутковості виробництва, що буде 

компенсувати понесені витрати. 

Налагоджений механізм нематеріальної мотивації персоналу позитивно вплине на ефективність 

праці, що у свою чергу позначиться на всіх процесах і результатах підприємства, а, отже, дасть 

змогу підвищити прибутковість його виробництва. 

Робітники повинні бути впевнені в існуванні стійких зв‘язків між отриманою матеріальною 

винагородою та продуктивністю праці. Але спеціальні дослідження показали, що працівників 

заохочує не сама зарплата, а реальна можливість її зростання, справедливе призначення 

працівникам премій, тощо [4]. 

Система мотивації персоналу включає не лише економічні стимули, а й нематеріальні, такі як 

можливість подальшого професійного розвитку, особисте визнання, збагачення особистих знань та 

навичок, що надає певний рівень самостійності у вирішенні виробничих завдань та впевненість у 

майбутньому. 

В результаті аналізу нематеріальної мотивації трудової активності персоналу підприємств слід 

констатувати, що найбільш ефективним способом нематеріального стимулювання персоналу є 

залучення працівників до управління справами виробництва, що особливо актуальне у 

корпоративних організаціях [5]. 
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Не менш важливою складовою мотивації працівників є організаційно – мотивувальні чинники. 

До найважливіших організаційних мотиваційних чинників належить: підтримання сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов праці; сприяння адміністрації безперервному навчанню, 

самовдосконаленню, духовному та культурному розвитку працівників; залучення працівників до 

участі в управлінні виробництвом тощо [6]. 

Мотивація персоналу залежить від цілей і завдань як самих працівників, так і керівників. Чим 

розвиненішою є та чи інша складова організації, тим більша увага приділяється нематеріальному 

стимулюванню. Співробітник повинен бути задоволений своєю роботою, отримувати відповідні 

результати і винагороди, бути ознайомленим зі своїми успіхами, тим самим отримуючи визнання за 

свою працю і бачити подальші перспективи в своїй діяльності. 

Отже, можна зробити висновок, що вплив на співробітників підприємства тільки за допомогою 

фінансової підтримки не сприятиме  довгостроковому підвищенню продуктивності праці. У зв'язку з 

цим варто звернути увагу на внутрішню мотивацію персоналу, виявити бажання і потреби 

співробітників для підвищення продуктивності праці. Керівники повинні враховувати переваги 

персоналу і підтримувати їх навички та вміння. 
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Сучасні методи підвищення показників міцності, зокрема твердості металів та сплавів, мають 

велике практичне значення у виробництві деталей машин і механізмів. Вони полягають переважно у 

формуванні в металах і сплавах здрібнених субструктурних елементів різними методами. Одним із 

таких методів є передрекристалізаційна термічна обробка, що ґрунтується на формуванні здрібненої 

субструктури, що забезпечує максимальну величину твердості, наприклад у електродугового 

покриття із сталі 65 Г (табл.1). 

Встановлено, що після нанесення покриття і передрекристалізаційної  термічної обробки при 

600°С максимальна твердість досягається при витримці 4 хв і складає 4,2 ГПа. Подальша витримка 

до 8 хв. зумовлює зменшення твердості. Підвищення значення твердості в результаті 

передрекристалізаційної термічної обробки пояснюється зменшенням розмірів ОКР. Додоткова 

деформація на 15% і передрекристалізаційна термічна обробка при тій же температурі забезпечує 

максимальну твердість при витримці 40 хв- 4,1 ГПа (див.табл.1).  Порівняно довготривала витримка 

(40хв) при якій досягається максимальна твердість покриття свідчить про те, що спостерігається 

гальмування процесу збиральної полігонізації, ймовірно, завдяки утрудненню  руху  дислокацій, 
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через закріплення їх у потрійних точках перетинання, що виникають в процесі додаткової 

деформації. 

 

Таблиця 1. Вплив деформування та часу витримки на твердість електродугового покриття із 

сталі 65 Г після передрекристалізаційної  термічної обробки при температурі 600 °С. 

Матеріал Вид деформації 
Температура та час 

витримки 

Твердість 

HV5, ГПа 

Розмір ОКР 

D, нм 

Електродугове 

покриття 

65 Г 

після нанесення 

покриття (80%) 

Без термообробки 3,2 298 

витримка 1 хв 3,7 - 

витримка 2 хв 4,0 - 

витримка 4 хв 4,2 84 

витримка 8 хв 3,4 - 

додаткова статична 

деформація на 15% 

Без термообробки 3,6 
- 

витримка 20 хв 3,9 - 

витримка 40 хв 4,1 
- 

витримка 80 хв 3,6 
- 

 

Таким чином додаткова деформація на 15 % електродугового покриття із сталі 65 Г забезпечує 

термічну стабільність полігонізаційної субструктури і розширює можливість застосування даної 

термічної обробки на практиці. 
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З впровадженням хмарних технологій на підприємстві можна відзначити значне зменшення 

витрат. Це відбувається завдяки тому, що компанія більше не потребує придбання надпотужних і 
дорогих комп'ютерів, як наслідок виключається необхідність у послугах з налаштування обладнання 
та апаратному обслуговуванні, так само немає потреби в придбанні і оновленні програмного 
забезпечення. Використання хмарних технологій спрямоване на підвищення рівня корпоративної 
мобільності, збільшується ефективність взаємодії між співробітниками. У службовців немає постійної 
прихильності до одного робочого місця, вони мають можливість здійснювати операції через 
віртуальний офіс з будь-якої точки світу, маючи доступ до мережі Інтернет. До того ж, компанія-
користувач хмарних сервісів отримує і оплачує тільки ті послуги, які йому необхідні, оплата 
проводиться щомісячно за фактом їх використання, отже, з'являється можливість розрахунку і 
планування витрат на вчинення певних операцій [1]. Основою будь-якого підприємства є не тільки 
залучення нових клієнтів, а також збереження існуючих. Як правило, підтримують інтересів клієнта 
певні переваги для оплати послуг [2]. 

Метою проектування є модернізація меблевого підприємства шляхом впровадження 
інформаційної системи (ІС) на хмарній платформі з програмними модулями, які дозволять 
формувати чергу заявок з урахуванням пріоритетів замовників, надавати віддалений доступ 
співробітникам і клієнтам для виконання операцій з замовленнями.  

В ІС передбачається можливість виконання наступних операцій: розрахунки міцності, 
моделювання процесів теплопередачі, середа для порівняння проектних варіантів, рендерінг 
геометрії. 

Послідовність виконання робіт на меблевому підприємстві ініціалізується надходженням заявки, 
від неї залежить життєвий цикл виготовлення моделі, розрахунок карт розкрою, вибір відповідних 
верстатів і їх витратних матеріалів. Випадки, коли штат менеджерів не встигає справлятися із 
збільшеним потоком заявок, тягне за собою скупчення черги. Зростання інтенсивності замовлень на 
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меблевому підприємстві відбувається сезонно, в такі періоди клієнт зобов'язаний бути присутнім в 
офісі підприємства під час формування заявки, це обумовлюється традиційною схемою 
обслуговування, де з клієнтом працює безпосередньо менеджер. У пікові моменти навантажень 
заявок на підприємстві клієнт простоює в черзі, втрачаючи свій час. 

У даній роботі пропонується концепція трьохланкової інформаційної системи (ІС) віддаленого 
обслуговування клієнтів, яка здатна скоротити трудові ресурси і знизити собівартість послуг, що 
пропонуються. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Концепція ІС меблевого підприємства з віддаленим доступом на хмарній платформі 
 
Перша ланка (ІС), орієнтована на прийом заявок. Процес прийому заявок підлягає автоматизації 

за допомогою використання дворівневої клієнт-серверної технології, яка буде приймати і обробляти 
заявки, такий підхід здатний скоротити штат співробітників підприємства і має на увазі використання 
клієнтом веб-додатку, на який вводяться дані про замовлення і зберігаються в базі даних (БД). 
Способом залучення клієнтів є прив'язка пріоритету до замовлення. Установка пріоритетів до заявок 
дозволить конкретизувати і врахувати вимоги кожного клієнта до підприємства. 

Друга ланка орієнтована на обробку замовлення, яка складається з визначення вартості 
матеріалів та робіт, виконує розрахунки модулем автоматизованого розкрою, таких як маршрут рухів 
різака, рендерінг геометрії, розрахунки міцності і порівняння проектних варіантів. За основу може 
бути використана технологія SaaS або Paas. У процесі проектування ІТ-інфраструктури 
промислового підприємства важливо визначити моделі розгортання і надання хмарних платформ. 
Як відомо, технологічною основою роботи з хмарними технологіями є веб-технологія, тобто сервери 
і клієнти, які взаємодіють за протоколом обміну гіпертексту. Проте, на відміну від традиційного 
розуміння всесвітньої павутини, як сукупності веб-сторінок, хмарні технології передбачають 
використання програмного забезпечення як сервісу (SaaS – Softwareas a Service). SaaS є моделлю 
надання програмного забезпечення, згідно якої для повнофункціонального його використання 
клієнту необхідний лише веб-браузер. PaaS (Platform-as-a-Service) – модель, яка передбачає 
розгортання певної програмної платформи, яку можуть використовувати не лише користувачі 
сервісу, а й програмісти і розробники. Тобто така платформа орієнтована на застосування у 
«хмарному» середовищі мов програмування, наборів бібліотек тощо [3]. 

Третя ланка представляється у вигляді взаємодії системи управління виробництвом і хмарної 
БД для оптимізації і планування виробничого процесу. На рисунку 1 показана концепція ІС 
промислового підприємства з віддаленим доступом на хмарній платформі. 

Перспективи подальших досліджень пов‘язані з оптимізацією потоків заявок і їх розподіл по 
каналах з урахуванням характеристик виробничих ділянок, застосування технології «Silverlight» при 
віддаленому редагуванні замовлень клієнтами. 

Висновки: На основі аналізу вимог до інформаційної системи промислового підприємства 
визначено актуальність застосування «хмарних» технологій, які дозволяють швидко оброблювати 
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фінансові та виробничі операції, зв‘язки зі структурними підрозділами, систематизувати графічні 
основи. Використання ІС з віддаленим керуванням на хмарній платформі забезпечує швидкий і 
зручний доступ до системи працівникам і клієнтам і дозволяє модернізувати підприємство з 
мінімальними витратами. 
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Вступ.  Мовна інформація є одним з основних джерел отримання даних про фінансову, 

науково-дослідну, виробничу діяльність організації або особисте життя людини, тобто відомостей, 

що не підлягають широкому розголосу і є інформацією з обмеженим доступом. Її захист від витоку по 

технічних каналах завжди був і зостається актуальною задачею. 

Мета даного дипломного проекту полягає в виявленні можливості виділити корисний сигнал з 

отриманого, тобто перехваченого акустичного сигналу, в результаті його очищення й обробки по 

наведеним у дипломній роботі алгоритмам. Мета цієї програми – виявлення недоліків захисту 

інформації в реальних умовах. 

Основна частина. Головним питанням, яке виникає при вирішенні проблеми захисту акустичної 

інформації, є питання, пов‘язане із забезпеченням необхідного рівня відношення сигнал/шум на межі 

приміщення, де циркулює інформація з обмеженим доступом [1]. 

Традиційним методом захисту мовної інформації, яка циркулює в межах контрольованої зони, є 

використання пристроїв постановки віброакустичної завади. На даний час в Україні та світі, вказане 

питання вважається вирішеним: існує велика кількість пристроїв, які пройшли сертифікацію в 

ДССЗЗІ України, і в повній мірі відповідають вимогам нормативних параметрів в сфері ТЗІ –«РИАС», 

«МАРС-ТЗО-4-2», «ОЦЗІ-ВА» тощо. Однак, як показує аналіз спеціалізованої технічної літератури, 

такий метод захисту не є досконалим [2]. 

Структурна схема лабораторної установки наведена на рис.1. 

 

http://www.scienceforum.ru/2014/441/1255
http://www.crmonline.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=872
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Рисунок 1 – Структурна схема лабораторної установки 

На рисунку прийнято наступні позначення: К1…К5 – комутатори; ГМ – гучномовець (джерело 

акустичного сигналу); М – мікрофон. 

В якості метрологічного пристрою запропоновано використовувати спеціалізований пристрій – 

шумомір, наприклад «Асистент», ВШВ-3М або інший (головною вимогою, згідно з вимогами НД ТЗІ, є 

клас точності не гірше «1»). 

Спектральний аналіз виконується за допомогою стандартного  та спеціалізованого програмного 

забезпечення (Sound Forge, Spectran, DFT (Discrete Fourier Transform та інші). 

Завданням лабораторної установки є проведення досліджень захищеності мовної інформації 

при використанні різних типів сигналів постановки завади та розробка програмного модуля 

спектрального аналізу акустичних сигналів в умовах їх значного зашумлення [3]. 

В рамках дипломного проекту було створено програмний модуль для проведення спектрального 

аналізу акустичних сигналів в умовах їх значного зашумлення по третинооктавним смугам з їх 

первинною фільтрацією та визначенням спектральних та енергетичних коефіцієнтів, шляхом 

розробки алгоритму та програмного коду, з метою подальшого в використання в складі 

спеціалізованого апаратно-програмного комплексу «НЕМЕЗИДА».  

Висновок. Оскільки є вірогідність написання програмного модулю, який наддасть можливість 

зловмиснику добути інформацію хоча б на 10-15%, то система недостатня. В такому випадку ми не 

можемо гарантувати повний захист інформації, а отже дослідження в даній сфері необхідно 

продовжувати 
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Розрахунок економічної ефективності при заміні обладнання на нову техніку на підприємстві 

здійснюється, як на стадії розробки та проектування, так і в процесі її експлуатації. Основний 
показник економічної ефективності - річний економічний ефект визначається на основі зіставлення 
всіх витрат по обладнанню, що замінюється і впроваджується при рівному (або нерівному) річному 
обсязі робіт, виконуваних всіма його видами. 

Річний економічний ефект при заміні одного виду деталі, вузла, механізму машини, агрегату, 
аналогічного призначення, при однаковому річному обсязі виконуваної ними роботи визначається за 
формулою 

 
Э = (В1 + Ен∙К1) – (В2 + Ен∙К2),     (1) 

 
де Э - річний економічний ефект, грн.; В1, В2 - витрати виробництва (витрати при експлуатації 
обладнання) відповідно по обладнанню, що замінюється і впроваджується, грн.; К1, К2 - капітальні 
вкладення відповідно по обладнанню, що замінюється і впроваджується, грн.; Ен = 0,15-0,2 - 
нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, який змінюється в 
залежності від галузі застосування. 
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Термін окупності при впровадженні нової техніки визначається співвідношенням: 
 

ТО = (К2 – К1)/(В2 – В1).     (2) 
 

Нормативний термін окупності та термін експлуатації (амортизації) обладнання залежить від 
виробу та області його застосування. Наведені залежності (1) і (2) надають можливість розрахувати 
економічний ефект при впровадженні нової техніки в різних галузях народного господарства. Однак 
слід враховувати такі фактори як зупинка та простій виробництва, котрі можуть затримувати всі 
процеси на підприємстві, а також додаткові витрати, зокрема на оплату працівникам, що здійснюють 
демонтаж, монтаж та налаштування впроваджуваної техніки. 

Враховуючи вищевказане, розрахунок економічної ефективності при заміні обладнання на нову 
техніку, доцільно проводити виходячи із галузі її застосування, ступеня відповідальності обладнання 
на підприємстві, та з урахуванням додаткових витрат на зупинку та простій виробництва. 
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В сучасному динамічно-змінному економічному середовищі, конкуренція заставляє успішні 

наукомісткі підприємства відстежувати змінні тенденції в економіці,  слідкувати за різними 

показниками їх діяльності та намагатися прогнозувати результати окремих проектів. Це досягається 

за допомогою моніторингу, оцінювання та управління ризикоформуючими факторами, які можуть 

бути присутні в техніко-економічних та фінансових показниках підприємства. Тому з‘являється 

необхідність короткострокового прогнозування діяльності підприємства. У випадку, якщо наукомістке 

підприємство є успішним, то його часові ряди по проектам є близькими до стаціонарних. Для 

короткострокового прогнозування широко використовуються наступні методи короткострокового 

прогнозування: ковзне середнє, ковзна медіана, експоненціальне середнє, зважене середнє. Але, 

перечисленні методи є стійкими у роботі із стаціонарними часовими рядами і чуттєві до появи 

неоднорідних компонент рядів динаміки. Це може проявлятися у зміщеності та не достатній 

ефективності середніх оцінок, сформованих у результаті указаних методів короткострокового 

прогнозування. 

Тому проведення досліджень щодо порівняльного аналізу зазначених методів короткострокового 

прогнозування, за умов наявності неоднорідних випадкових часових рядів, є актуальним. 

Для проведення дослідження були обрані наступні методи короткострокового прогнозування: 

- ковзне середнє 

- ковзна медіана 

- модифікований метод ковзного середнього 

Математична модель модифікованого ковзного середнього має наступний вигляд: 

 

де, MA — ковзне середнє; mmi — ковзне середнє для значення вибірки i; n — число елементів 

вибірки; 

 

Формула знаходження модифікованого середнього має наступний вигляд: 

 

де, MMA — модифіковане ковзне середнє 

Розширена формула знаходження модифікованого ковзного середнього з балансованим 

впливом ковзного середнього та ковзної медіани: 
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де,  — це ваговий коефіцієнт впливу; MM — ковзна медіана 

Практичне значення роботи полягає у тому, що отримані результати нададуть змогу 

ефективного вибору методів короткострокового прогнозування в залежності від значення помилок 

прогнозів, що отримуються за їх допомогою. 
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Алюмосилікатні порожні мікросфери (АСПМ) (рис.1) – є продуктом переробки золи, що 

утворюється при спалюванні природного кам‘яного вугілля та застосовується для виготовлення 

виробів з пластмаси, гіпсу, кераміки, полегшених цементів. Вироби с додаванням мікросфер мають 

підвищену зносостійкість, легкість і високі ізоляційні властивості [1]. Маючи складний у своєму складі 

велику кількість оксидів(SiO2 – 74,9%; Al2O3 – 13,9%; K2O – 2,8%; Na2O – 1,9%; Fe2O3 – 0,9%; CaO – 

1,2%; FeO – 0,6%; TiO2 – 0,2%; ППП – 3,6%) АСПМ марки МПК 200-400 ТУ 5717-001-11842486-2006) 

відрізняються в порівняно зі скляними високою температурою плавлення: 1250-1300 ºС. 

 
Рис. 1 – Мікрофотографія алюмосилікатних порожніх мікросфер 

 

Використання АСПМ у технологіях спікання порошкової металургії вимагає проведення 

додаткових теоретичних досліджень пов‘язаних зі структурними змінами які відбуваються у стінках 

мікросфер при підвищенні температури. 

Метою роботи є дослідження структурної неоднорідності алюмосилікатних порожніх мікросфер 

при підвищенні температури. 

В основу проведення теоретичних досліджень покладено аналіз діаграм стану K2O – SiO2 [2], які 

є фундаментальнми для керамічної технології та важливими для дослідження інтерпретації фізико-

хімічних процесів, що протікають при випалюванні в процесі спікання. 
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Рис. 2 – Діаграма стану системи K2O – SiO2 (по Крачеку,Боуену і Морею); 

1 – речовина з кількістю K2O – 2,8 % 

 

Застосування АСПМ обраного складу у технології спікання потребує проведення попередніх 

теоретичних досліджень структурних перетворень, які відбуваються при підвищенні температури. 

Для цього на діаграму стану нанесено лінію (лінія 1), яка найбільш характеризує склад мікросфер. 

При нагріванні до температури 767 °С спостерігається дві фази: силікат калію у вигляді K2Si4O9 

та кварц. Низькотемпературна модифікація кварцу α-кварц тригональний стійкий при низьких 

температурах, значення яких нижче 573 °С. На елементарну комірку, що має при кімнатній 

температурі параметри а = 4,90 Å, с=5,39 Å, припадають три молекули SiO2. При нагріванні вище 

573 °С α-кварц, що має точкову групу симетрії 32, набуває структуру високотемпературного β-кварцу 

гексагонального з точковою групою 622, який існує в виді стійкої модифікації в інтервалі 573 – 870 

°С. В інтервалі температур 767-870°С утворюється фази - β-кварц та рідина. Вище цієї температури 

β-кварцу переходить в тридиміт, який стійкий до 1470 °С. При подальшому нагріванні, тридиміт існує 

в нестійкому стані аж до розплавлення при 1675 °С. У інтервалі 1470-1675 °С тридиміт повільно 

переходить в кристобаліт – високотемпературна поліморфна модифікація кварцу з параметрами  

кристалічної решітки 4,5 Å; 2,58 Å; 2,07 Å; 1,64 Å.  

Додавання АСПМ до формувальних сумішей з порошків алюмінію є новим матеріалом у 

створенні радіаційно-стійких матеріалів. Враховуючи температуру плавлення алюмінію t=660 °С 

технологічний інтерес має низькотемпературний діапазон діаграми стану K2O – SiO2, згідно яким 

структура стінок мікросфер складається з модифікацій α- і β-кварцу. При забезпеченні технологічних 

умов змочування мікросфер розплавленим порошком алюмінію, можна набути структуру, яка 

складається з алюмінієвої матриці з рівномірно розташованими сферичними включеннями. 

Подальші дослідження пов‘язані з отриманням експериментальних зразків і визначення їх 

фізико-механічних властивостей. 

Висновок: за допомогою діаграми стану системи K2O – SiO2 проаналізовано структурну 

неоднорідність алюмосилікатних порожніх мікросфер марки МПК 200-400, що надалі застосовуються 

для вибору технологічних параметрів алюмоматричних композиційних матеріалів. 
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Завдання машинного розпізнавання мови привертає увагу фахівців з галузі комп'ютерних 

технологій вже дуже давно, але, нажаль, успіхи в цьому напрямі не дуже значні. Згідно з 

дослідженням Technavio - основна проблема існуючих програм розпізнавання мови - це їх 

залежність від впливу навколишнього шуму [1]. Найбільш популярним описом мови на сьогоднішній 

день є мел-частотні кепстральні коефіцієнти (MFCC), перцептивні лінійні передбачувальні 

коефіцієнти (PLP) і перцептивні коефіцієнти відповіді з мінімальною дисперсією без спотворень 

(PMVDR). Проте вони виявляються не стійкими при наявності шумів, навіть при рівні шуму рівним 

приблизно 10дБ. Тому виникає необхідність вдосконалення математичних моделей мовних сигналів, які 

б дозволяли вести розпізнавання мови в умовах значного шуму. 

Для розпізнавання мовних сигналів використовується інформація про їх спектральну щільність. 

При наявності шуму виникає проблема оцінювання спектральної щільності. Один із шляхів 

подолання цієї проблеми полягає у застосуванні параметричного методу оцінювання спектральної 

щільності (СП) на основі стохастичних диференціальних рівнянь (СДР) [2]. Для побудови відповідних 

СДР необхідно мати аналітичний вираз СП у вигляді дробово-раціональної функції. Тому мета 

роботи полягає саме у побудові аналітичного виразу СП мовного сигналу у вигляді дробово-

раціональної функції. 

Розглянемо процес знаходження аналітичного виразу СП мовного сигналу на прикладі 

англійського слова «one». Запис зроблений з частотою дискретизації 8кГц та представлений в 

нестиснутому форматі wav. Ординати шуканого сигналу мають негаусівський розподіл. Тому згідно з 

[2] необхідно виконати його нормалізацію, тобто перебудувати ординати цього сигналу у такі, що 

мають нормальний розподіл. На сьогодні найбільш відомі методи нормалізуючого перетворення Для 

цього найкраще підходить перетворення Джонсона із сім‘ї . 

Перетворення Джонсона в загальному випадку має вигляд:  

  (1) 

де  – функція певного сімейства,  – параметрі розподілу,  – значення  випадкової 

величини з нормальним розподілом,  – значення випадкової величини з розподілом Джонсона. Для 

сім‘ї : 

 . (2) 

Визначення необхідного сімейства відбувається на основі параметрів асиметрії та ексцесу 

вихідної величини за діаграмою, наведеною в [4].  

Для запису слова «one» було розраховано:  , , що і відповідає сім‘ї 

. 

Оцінювання параметрів перетворення Джонсона разі як малої, так і великої вибірок відповідні 

оцінки параметрів можуть бути визначені за рішенням задачі [3]: 

  (3) 

де  – вектор невідомих параметрів, ; ; 

; ; ;  – -значення величини  у 

вибірці довжиною n, . 

Були знайдені параметри перетворення (1) , , 

, . Статистичні характеристики перетворення представленні в 

таблиці 1. Асиметрія (А) та ексцес (  вхідного сигналу свідчать про ненормальний закон розподілу. 
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Після нормалізації значення відповідають нормальному закону, але це не достатня умова. Для 

перевірки відповідності нормальному закону було проведено два тести: тест  (значення близьке 

до 0 свідчить про ненормальний розподіл, близьке до 1 про відповідність нормальному закону 

розподілу) та тест Харке-Бера (чим ближче значення до 0, тим більше розподіл наближається до 

нормального). 

 

Таблиця 1. Статистичні характеристики вхідного x(t) та нормалізованого мовного сигналу z(t). 

 A 
 

 тест Тест Харке-Бера 

x(t) -0.086 6.739 0.0 4202.18 

z(t) -2.65e-06 2.9999996 0.999999996 8.4519714e-09 

Представимо СП  в аналітичному вигляді: 

 , (4) 

де  – дисперсія впливу , ; ;  і  – відповідно коефіцієнт 

затухання і середня частота -ої складової автокореляційної функції мовного сигналу  [4] 

 .  (5) 

Результати апроксимації автокореляційної функції мовного сигналу «one» за допомогою (5) 

наведені на рисунку 1. 

 
Рисунок 1. - Автокореляційна функція (суцільна лінія) та її апроксимація (пунктир) 

 

Отримавши параметри автокореляційної функції і підставивши в (4) автоматично отримуємо 

аналітичне представлення СП. На рисунку 2 представленні результати оцінки СП мовного сигналу 

на основі періодограми (пунктирна лінія) та (4) (суцільна лінія). Знайдене аналітичне представлення 

СП описує два головних піки спектральної щільності мовного сигналу. 

 
Рисунок 2 - СП мовного сигналу 
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Висновки. Вперше побудована аналітична модель спектральної щільності мовного сигналу у 
вигляді дробово-раціональної фунції у вигляді суми 10-ти дробово-раціональних функцій з 
найбільшим ступенем знаменника 4, що дає змогу побудувати фільтр у вигляді СДР 10-го порядку.  
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Одним з інструментів формування дієвої системи управління витратами в межах даної системи 

є управлінський облік. Проте, в економічній літературі, наприклад [1-3], недостатнє розглянуто 

питання впровадження даної підсистеми обліку в облікову діяльність вітчизняних підприємстві. 

Особливу увагу в межах основної проблеми заслуговує формування робочої групи з впровадження 

управлінського обліку, що обумовлює актуальність даної питання. 

Розуміючи, що один співробітник не може забезпечити розробку та впровадження системи 

управлінського обліку, на підприємстві, яке вирішило використовувати систему управлінського 

обліку, необхідно створити робочу групи з впровадження. Типова структура робочої групи з 

впровадження управлінського обліку наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема структури робочої групи з впровадження управлінського обліку, що пропонується 

 

Розглянемо наведені на рис. 1 складові. Голова робочої групи повинен здійснювати загальне 

керівництво робіт з впровадження, визначати методологію управлінського обліку на об‗єкті 

дослідження. До складу «обліково-аналітичних співробітників» необхідно включити перш за все 

фахівців бухгалтерії та економістів підприємства. Вказані фахівці будуть виконувати значну частину 

робіт з впровадження управлінського обліку в діяльність підприємства: розробляти форму 

Робоча група з впровадження управлінського обліку 

Голова робочої групи 

Обліково-аналітичні співробітники підприємства 

Керівників різних ланок управління 

Співробітники функціональних та виробничих 
підрозділів підприємства 
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управлінського обліку, створювати внутрішні нормативні документи щодо його ведення, 

організовувати, контролювати та виконувати роботи з його функціонування. Для успішної роботи 

робочої групи вкрай потрібно залучити до її складу керівний склад підприємства. Ця потреба 

обумовлена тим, що керівні кадри є основними споживачами інформації управлінського обліку. 

Проте, до внутрішніх користувачів відносяться не тільки керівний склад підприємства. Для побудови 

дієвої системи управлінського обліку необхідно до діяльності робочої групи з впровадження 

залучити співробітників функціональних та виробничих підрозділів підприємства. З одного боку, вони 

є потенційними споживачами інформації даної підсистеми обліку та будуть впливати на склад, 

періодичність та форми надання внутрішньої облікової інформації. З іншого боку, вони є джерелами 

утворення інформації для системи управлінського обліку, як первинної, так й зведеної. Тому, 

залучення відповідних фахівців функціональних та виробничих підрозділів підприємства дозволить 

побудувати ефективну і гнучку до майбутніх потреб систему управлінського обліку. Остання з 

наведених на рис. 1 груп фахівців, яких потрібно включити до складу робочої групи є - консультанти. 

За нашою думкою, залучення до процесу формування системи управлінського обліку підприємства 

консультантів необхідно із наступних причин: 

 консультанти мають особистий досвід в організації систем управлінського обліку на 

промислових підприємствах, що бракує співробітникам підприємства; 

 окремі проблемні питання (вузькі місця) вкрай складно вирішити за допомогою власних сил, 

так як на підприємстві можуть бути відсутні потрібні для їх розв‗язання можливості; 

 консультанти дають можливість, за допомогою особистих професійних зв‗язків, 

опосередковано залучити до формування управлінського обліку співробітників інших підприємств та 

організацій, які в іншому випадку неможливо було б заінтересувати. 

За допомогою співпраці із консультантами з даного питання об‗єкт дослідження має можливість 

зекономити ресурси на процесі впровадження або залучити зовнішні. 

Завдання робочої групи з впровадження управлінського обліку можна представити у вигляді 

схеми, яка наведена на рис.  2. 

 

 
Рис. 2. Схема завдань робочої групи з впровадження управлінського обліку підприємства, що 

пропонується 

 

Висновок. Запропонована структура та встановлені завдання робочої групи з впровадження 
управлінського обліку може знайти практичне застосування в процесі управління витратами на 
вітчизняних підприємствах. 
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ДВОДВИГУННОГО 
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Науковий керівник - к.т.н., доцент Васильєв О.Г. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
 
Широке розповсюдження при проектуванні слідкуючих систем отримали механічні передачі з 

диференційним редуктором. 
Диференційний електропривод дозволяє отримати практично необмежений діапазон 

регулювання швидкості механізму при досить невеликому діапазоні регулювання швидкості одного із 
двигунів [1]. 

Задачі, що вирішуються слідкуючою системою диференціального електропривода, зводяться до 
забезпечення переміщення навантаження у відповідності з управляючим впливом, що надходить на 
вхід системи. Передача руху від виконуючого механізму до навантаження виконується завдяки 
механічній передачі. 

Значний вплив на динамічні властивості системи можуть здійснювати момент сухого тертя в 
опорах валів, сальниках, зубчатих зачепленнях; момент в‘язкого тертя, викликаний, наприклад, 
опором руху зубчастих коліс в масляній ванні; аеродинамічний момент, що визначається опором 
повітряної середи руху робочого інструменту. 

Найважливішою з проблем сучасної теорії автоматичного керування є проблема підвищення 
точності автоматичних систем. 

В роботі розглядається проектування слідкуючої системи керування, яка базується на 
ітераційному способі підвищення точності. 

Даний способ заснований на вирішенні задачі відтворення корисного сигналу послідовними 
наближеннями, що здійснюються окремими каналами з пристроями, з‘єднаними певним чином [2]. 

Застосовуючи принцип оптимального керування, можна створити інваріантні системи як 
відносно задаючого, так і обурюючого впливу [3]. 
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Головною задачею даною роботи є створення зображень, що містять у собі захисні властивості. 

Серед найбільш перспективних об‘єктів для цього можна виділити фрактальні множини. Будемо 
використовувати множину, яка об‘єднує точки комплексного простору, для яких збігається ітеративне 
перетворення  
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CXX n

kk 1 , (1) 

де Х – комплексна змінна, С – певна комплексна константа.  
Константа С може відігравати роль пароля. 
Ступінь перетворення n може обиратись довільним, проте, перевага надається цілим n, оскільки 

для дробових ступенів, як правило, використовуються наближені методи обчислень, внаслідок чого 
фрактальні множини можуть по-різному відтворюватись на різних ЕОМ з різними математичними 
можливостями. Ступінь також може бути доданим до паролю, відтак пароль складатиметься з трьох 
числових величин 

Для візуалізації алгебраїчної фрактальної множини було складене програмне забезпечення.  
Основний цикл візуалізації передбачає сканування область виведення (контекст), встановлення 

відповідного значення константи С та перевірку збіжності послідовності. Зовнішній вигляд 
прорамного інтерфейсу подано на рис. 1. Як видно, у процесі сканування контексту формується 
образ фрактальної множини. 

    
а)       б) 

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд програми візуалізації фракталів:  

а) діалог введення констант, б) процес візуалізації 
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Науково-технічний потенціал будь-якої розвиненої країни спрямований на забезпечення такого 

рівня розвитку науки і технічної оснащеності, котрий повністю б відповідав сучасним вимогам. В 
свою чергу розвиток науки безпосередньо залежить від інновацій та їх впровадження в 
промисловість та реалізації на ринку.  

Україна, на сьогоднішній день, має великий науково-технічний потенціал, однак, шлях від ідеї до 
її реалізації та впровадження у виробництво вкрай важкий. По-перше, це пов‘язано з низьким рівнем 
взаємодії між підприємствами виробниками та науковою спільнотою вищих навчальних закладів. По-
друге, - з недостатньою інформованістю талановитої молоді, як правильно оформити документи, 
щоб захистити свої інтелектуальні права, та забезпечити трансфер технологій. Зважаючи на 
вказане, вкрай важливо для підвищення ефективності вищої освіти забезпечити взаємозв‘язок між 
підприємствами та науковими установами, за рахунок впровадження інноваційних розробок.  

Одним з практичних шляхів підвищення обізнаності про стан сучасної інноваційної діяльності 
наукової спільноти, серед підприємств технічної сфери, є популяризація інтелектуальної власності.  

На теперішній час, викладання інтелектуальної власності є загальнообов‘язковим у всіх вищих 
навчальних закладах України (ВНЗУ). У більшості ВНЗУ при викладанні інтелектуальної власності 
основна увага приділяється правовим аспектам даної дисципліни під котрими розуміється захист 
прав інтелектуальної власності винахідників та патентовласників. Такий підхід до викладання для 
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студентів технічних спеціальностей дає лише загальне уявлення про написання та оформлення 
охоронних документів. При цьому студенти на отримують практичних навичок з написання 
охоронних документів, таких як, патенти на винаходи та корисні моделі та інші. Слід зазначити, що в 
учбовому процесі, в не залежності від галузі знань, при написанні дипломних робіт необхідним є 
проведення патентно-інформаційного пошуку, за результатами котрого можливо зробити висновок 
про новизну пропонованої роботи [1]. Таким чином, отримання студентами практичних навичок в 
проведенні патентного пошуку, оцінки новизни та практичної цінності пропонованого рішення до 
початку написання дипломної роботи є актуальною задачею, рішення якої зумовлює покращення 
якості учбового процесу, удосконалення підготовки фахівців та подальший розвиток наукової 
діяльності у вищих навчальних закладах.  

Вирішення вказаної задачі можливе за рахунок викладання студентам молодших курсів 
дисциплін з винахідництва та патентознавства, які є складовою комплексу знань в галузі 
інтелектуальної власності. При викладанні винахідництва та патентознавства, для отримання 
студентами вищевказаних вмінь потрібно приділяти більше уваги не теоретичному, а практичному 
курсу, в рамках якого, вони зможуть оволодіти не лише всіма навичками оцінки патентно-правових 
показників, а й необхідними знаннями для самостійного написання та оформлення патентів на 
винаходи та корисні моделі.  

Проведення курсу з практичного винахідництва та патентознавства дає можливість студентам 
оволодіти загальним уявленням про складання завдань на дослідження, розробку регламенту 
пошуку, пошуку і відбору патентної інформації, систематизацію і аналіз відібраних документів та 
вміння складати звіти про патентний пошук, який є обов‘язковим при вирішенні питання щодо 
доцільності проведення науково-дослідницької роботи є основою для техніко-економічного 
обґрунтування при написанні дипломних робіт, а також фундаментом для плідної наукової роботи. 
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Енергозбереження на суднах, як і надійність, безпечність та екологічність, закладається при 

проектуванні, забезпечується при будівництві судна та реалізується під час його експлуатації. 
Виходячи з цього концептуального положення, в Херсонській філії Національного університету 

кораблебудування підготовлено до друку навчальний посібник «Вторинні енергетичні ресурси та 
енергозбереження на суднах». 

У навчальному посібнику значне місце приділено використанню вторинних енергетичних 
ресурсів як під час будівництва судна, так і в процесі його експлуатації. 

Звернено увагу на енергозбереження за рахунок зменшення термічного опору поверхонь 
нагріву шляхом застосування новітніх (імпульсних) методів очищення. 

Вперше приведені результати дослідження термопресії з позицій отримання енергозберігаючого 
ефекту в суднових енергетичних установках. 

Розглянуто можливості економії палива за рахунок зміни обводів корпусу судна, а також за 
рахунок використання активних рушіїв. Так вчені з Токійського університету (Японія) 
розробилипроект «Wind Challenger», який передбачає використання гігантських висувних вітрил, 
розміри яких становлять 50 метрів у висоту і 20 метрів завширшки. При цьому річна витрата палива 
може бути знижена на 30 %. 

Заслуговує уваги інноваційний напрямок у морських перевезеннях, який був запропонований 
німецькою компанією «SkySails GmbH & Co» і американською компанією «Gargill Inc», у якому 
передбачається використання в якості додаткової силової установки «звичайний» повітряний змій. 

При потужності силової установки експериментального судна «MS Beluga SkySails» 3800 кВт, 
літаюче вітрило «SkySails», опинившись під дією досить сильних вітрів, може розвивати потужність 
до 1000 кВт. Слід відзначити, що повітряні змії «SkySails» пристосовані для роботи як в умовах 
сильних (до 8 балів) вітрів, так і при відносно слабких (від 3 балів). 
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Нині німецька компанія займається розробкою літаючих вітрил «SkySails», які зможуть 
приводити в рух ще більші судна. Так, в планах розробників – установити вітрило площею 320 кв. м 
на торговельне судно з водотоннажністю 25–30 тисяч тонн. 

Таким чином, на зміну традиційним морським суднам приходять новітні інноваційні проекти, які 
в перспективі найближчого десятиріччя можуть змінити обличчя морського торгівельного флоту. 
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Задача урахування у можливості багаторазового прослуховування при оцінюванні мовної 

інформації. Задача оцінки захищеності мовної інформації, є однією із важливих складових, і 
створення систем технічного захисту інформації. 

Загально прийнятим на разі критерієм захищеності мовної інформації, є відповідність нормам (в 
залежності від потрібного ступеню захисту),відношення сигналу шуму що вимірюється у 
контрольованих точках (в точках можливого зняття інформації) . Однак цей критерій не враховує 
особливостей мовного сигналу, що виконують певну неадекватність оцінювання захищеності , 
особливо при наявності можливих завад. 

Останнім часом в ряді зарубіжних країн (в США, Росії, Голландії та інші), в практику оцінювання 
мовної інформації, впроваджено критерії розбірливості мови. Розбірливість мови вже давно 
використовується для оцінювання якості каналів мовного зв‘язку , для чого розроблено сертифікати 
рядом стандартів [1]. 

 Тому для використання розбірливості мови в разі критерію захищеності інформації необхідно 
врахувати наступні особливості: 

1. Прямо протилежний характер залежності захищеності мовної інформації і якості каналів 
мовного зв‘язку від розбірливості мови; 

2. Низький рівень корисного сигналу по відношенню до завад в контрольних точках; 
3. Необхідність урахування впливу на розбірливість мови ряду факторів, що дозволяють 

покращити розбірливість сприйнятої мовна інформація, погіршивши тим самім ступінь її захищеності 
(шумоочищення, багаторазове прослуховування, професійна підготовленість зловмисника тощо).  

Метод даної роботи є оцінка впливу багаторазового прослуховування мовного повідомлення 
його розбірливість .  

Для вирішення цієї задачі не підходять об‘єктивні методи визначення розбірливості мови, 
зокрема форматний. Тому найбільш універсальним, що до урахування факторів впливу на 
розбірливість мови, є метод артикуляційних випробувань. 

Основними задачами дослідження були визначені: 
– аналіз існуючих методів розбірливості мови та вибір методу дослідження; 
– розробка програми проведення досліджень; 
– розробка методики дослідження впливу професійної підготовленості слухача на розбірливість 

зв‘язних і незв‘язних текстів; 
– апробація розробленої методики. 
Для визначення розбірливості використовується метод артикуляційних випробувань. 
Висновок:  врахування факторів багаторазового прослуховування, дасть можливість більш 

адекватно оцінювати ступінь захищеності мовної інформації.  
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Метою роботи є дослідження методів захисту аудіо від несанкціонованого доступу. Для 
виконання роботи було проаналізовано комплекс методів розроблений для захисту аудіо інформації 
від протиправного доступу до неї, а також її копіювання та протиправного поширення.  

Технічні та програмні методи та засоби захисту аудіо інформації можна розділити на три групи: 
1. Методи, що передбачають наявність явного підпису ( використовується здебільшого для 

захисту авторських прав ). 
2. Методи, які передбачаюсь наявність прихованого підпису, що впроваджується в цифровий 

файл, як правило, з використанням стеганографічних технологій. 
3. Методи захисту носіїв інформації від несанкціонованого копіювання. 
Одним з основних і найбільш перспективних напрямків використання стеганографії є 

вбудовування цифрових водяних знаків, що сприятимуть захисту аудіо інформації від 
несанкціонованого доступу та протиправного поширення. 

Цифровий водяний знак (ЦВЗ) - спеціальна мітка, непомітно впроваджувана в графічний, аудіо-, 
відео- чи інший файл з метою контролю його використання. Для впровадження і розпізнавання 
цифрових водяних знаків розроблено спеціальне програмне забезпечення. Програми розпізнавання 
ЦВЗ дозволяють витягати інформацію з файлу. Програми виявлення ЦВЗ дозволяють контролювати 
поширення захищеної інформації. Таким чином, основною сферою застосування ЦВЗ є захист 
інтелектуальної власності від копіювання та несанкціонованого використання. 

Типовою задачею захисту інформації також являються методи, які використовуються для 
протидії несанкціонованого копіювання. Алгоритм протидії протиправному копіюванню включає 
декілька рівнів: 

1. Перший рівень захисту шифрування даних. Для шифрування використовується швидко 
працюючий криптографічний алгоритм симетричного шифрування Blowfish. 

2. Другий рівень захисту – це «плаваючий» серійний номер використовуваної для запису 
«болванки» компакт-диска. 

3. Третій рівень захисту – запис до реєстру в спеціально створювану гілку набору даних, що 
використовуються для перевірки інформації, яка в даному випадку знаходиться на диску, на 
оригінальність. 

В даній роботу детально розглянуто метод вбудовування в аудіо файл цифрових водяних 
знаків. Реалізація задачі та приклад вбудовування ЦВЗ представлено в програмному середовищі 
Mathcad 15. 

Висновки: в ході роботи проведено дослідження, а також аналіз методів захисту цифрових 
фонограм від несанкціонованого. Виявлено найефективніші з них і недоліки найменш ефективних. 
Для прикладу реалізовано метод вбудовування цифрового водяного знаку. 
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На сьогоднішній день в Україні особливого значення набувають питання підвищення 

ефективності функціонування морської(портової) інфраструктури.  Для забезпечення торгових і 

транспортних потреб країни морські порти повинні мати конкурентоспроможну портову 

інфраструктуру і надавати якісні послуги на коротко -, середньо - і довгострокову перспективу [1].  

З економічної точки зору ефективна експлуатація причальних споруд – домінуючий фактор 

конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів. Виконаний аналіз існуючих публікацій довів,що 

кількість гідротехнічних споруд (ГТС), які експлуатуються 30 років і більше становить близько 70 %. 

http://itsphera.ru/it/cryptographic-methods-and-tools-for-information-protection.html
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При цьому ступінь зношеності причального фронту портів свідчить про те, що в даний час з них 35-

40 % знаходиться в стані не придатному до безпечної експлуатації [2].  

В той же час фактичні експлуатаційні навантаження на споруди, як правило, залишаються в 

межах встановлених проектом, а в окремих випадках – значно їх перевищують. Питання 

забезпечення ефективності проектів реконструкції портових гідротехнічних споруд в портах є одними 

з найбільш відповідальних і важливих завдань при здійсненні державної політики у галузі 

національної безпеки [3]. 

По даним регістру судноплавства України за 2014-2015 р.р. зроблено аналіз сучасного стану 

портових гідротехнічних споруд [4]. В табл.1 наведено результати аналізу. 

 

Таблиця 1. Кількість портових ГТС України та їх технічний стан в період 2014 -2015 р.р. 
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Порт Миколаїв 33             33 

Порт Октябрськ 12             12 

Порт Херсон 14             14 

Порт Скадовськ 10     1       11 

Порт Рені 33     9       42 

Порт Бердянськ 26     2       28 

Порт Маріуполь 33             33 

Порт Іллічівськ 48 1 2         51 

Порт Ізмаїл 17 11 6         34 

Порт Одеса 56 10 4   2   1 73 

Порт Южний 34             34 

Порт Білгород-Дністровський 12 3           15 

Порт Усть-Дунайський 3 1   2       6 

Всього ГТС 331 26 12 14 2     386 

 

Всього на території портів України знаходиться 386 портових гідротехнічних споруд (2014-2015 

р.р). З них споруд, що знаходяться у задовільному стані – 331одиниці; у стані задовільний, який 

потребує ремонту – 26 споруд; в непридатному стані – 12; в незадовільному – 14, та граничний строк 

служби – 2 споруди. 

Розглянуто інші параметричні показники гідротехнічних споруд морських портів України: 

довжина причальної лінії, вік споруд, глибини каналів, тощо. 
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Важливою складовою інформаційної системи управління підприємством є 

внутрішньогосподарський облік. Його ефективна організація залежить від системи збалансованих 

показників, яка дозволяє контролювати дії працівників підприємства промисловості за чотирма 

напрямами: фінанси; покупці; внутрішні процеси; кадри. Для того, щоб оцінювати діяльність 

працівників за кожним з перерахованих напрямів, запропоновано використання цільових показників 

[1, 2]. Взаємозв'язок системи збалансованих показників для управління замовленнями на 

підприємстві промисловості можна відобразити наступним чином (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Взаємозв'язок збалансованих показників для управління замовленнями  

 

Слід зазначити, що перелік показників не є вичерпним. Він повинен коригуватися залежно від 

індивідуальних вимог до замовлення та вимог керівництва підприємства до інформації, необхідної 

для прийняття управлінських рішень.  
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2. Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз [Текст]: навч. посібник / Б.Є. Грабовецький. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.  

 

 

 

 

Фінанси Покупці Внутрішні процеси Кадри 

собівартість 

замовлення 

ціна 

замовлення 

рента-

бельність 

замовлення 

об'єм 

замовлення 

технічні 

характеристики 

замовлення 

якість 

замовлення 

термін 

виконання 

замовлення 

контроль 

виготовленої 

продукції 

використання 

прогресивних 

технологічних 

процесів 

використання 

прогресивного 

обладнання 

рівень браку 

своєчасність 

виконання 

замовлення 

мотивація 

персоналу 

навчання 

працівників 



 

 

МАКАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ 2016: iX ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

71 

УДК 681.5 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ  

ПРИ ВИПАДКОВИХ ВПЛИВАХ І ПЕРЕШКОДАХ 

Черній О.А. 

Науковий керівник - д.т.н., професор Хлопенко М.Я. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Сучасні регульовані бездатчикові електроприводи багатьох технічних пристроїв експлуатуються 

в умовах випадкових впливів і перешкод. Ці впливи і перешкоди знижують якість роботи систем 

керування. Тому забезпечення необхідної якості регулювання бездатчикового електропривода при 

випадкових впливах і перешкодах є актуальним.  

Метою роботи є підвищення якості регулювання бездатчикового електропривода при 

випадкових впливах і перешкодах.  

Для підвищення якості регулювання використовувався відомий спостерігач стану системи - 

фільтр Калмана-Б'юси при білих шумах [1, 2]. Цей фільтр, як відомо, здійснює оцінку стану системи з 

мінімальною дисперсією фазових координат. Для роботи з фільтром використаний пакет 

розширення MATLAB Control System Toolbox. Його команди дозволили сформувати лінійний 

квадратичний регулятор з об'єктом керування і фільтром Калмана-Б'юси при білих шумах об'єкта і 

спостереження. 
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