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Первые части и учреждения запуска и управления космическими 

аппаратами (КА), начали создаваться ещё в Советском Союзе в 1955 г. с 

принятием решения о строительстве в Казахстане полигона для проведения 

испытаний межконтинентальных баллистических ракет (ныне - космодром 

Байконур). В связи с подготовкой к запуску первого искусственного спутника 

Земли в 1957 г. создан Командно-измерительный комплекс управления 

космическими аппаратами. В том же году в Архангельской области начато 

строительство полигона, предназначенного для пусков межконтинентальных 

баллистических ракет Р-7 (ныне - космодром Плесецк). [1] 

Первый в мире искусственный спутник Земли, получивший название ПС-

1 (простейший спутник-1), был запущен частями запуска 4 октября 1957 г. 

Старт был произведен с 5-го научно-исследовательского полигона 

https://orcid.org/0000-0002-7661-4485
https://orcid.org/0000-0002-7661-4485
http://www.mil.ru/848/1045/1276/11977/17041/index.shtml
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Министерства обороны СССР, ставшего впоследствии космодромом Байконур. 

Этот космический аппарат представлял собой шар диаметром менее 60 см и 

весил чуть более 80 кг. Он находился на орбите 92 дня, проделав путь длиной 

около 60 млн. км. [2] 

Для организации управления космической деятельностью в 1960 г. в 

Министерстве обороны СССР было образовано 3-е управление Главного 

управления ракетного вооружения, которое в 1964 г. было преобразовано в 

Центральное управление космических средств (ЦУКОС) Министерства 

обороны, а в 1970 г. - в Главное управление космических средств (ГУКОС) МО 

СССР. В 1982 г. ГУКОС и подведомственные ему части были выведены из 

состава Ракетных войск стратегического назначения и подчинены 

непосредственно министру обороны СССР – создано управление начальника 

космических средств Министерства обороны. В августе 1992 г. были созданы 

Военно-космические силы Министерства обороны РФ, в состав которых вошли 

космодромы Байконур, Плесецк и с 1994 г. космодром Свободный, а также 

Главный испытательный центр испытаний и управления космическими 

средствами (ГИЦИУ КС) [3] 

С 1957 г. части и учреждения запуска и управления КА обеспечили 

запуск и управление полетом более 3000 космических аппаратов, выполняют 

задачи по обеспечению национальной безопасности в космической сфере, 

принимают участие в реализации всех совместных международных 

пилотируемых проектов и проектов фундаментального исследования дальнего 

космоса. В тесном сотрудничестве с широкой кооперацией научных и 

промышленных организаций проведены летные испытания более 250 типов 

космических аппаратов военного, социально-экономического и научного 

назначения. Пилотируемые полеты, исследования Луны, Марса, Венеры, 

сложнейшие эксперименты в открытом космосе, запуск беспилотного корабля 

многоразового орбитального комплекса «Буран», создание международной 

космической станции – далеко не полный перечень достижений отечественной 
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космонавтики, значительный вклад в которую внесли воинские формирования 

космического назначения. Вместе с тем боевой путь «космоса в погонах» не 

ограничивался запусками и управлением космическими аппаратами. С началом 

эпохи освоения космического пространства появилась необходимость 

наблюдения за пусками ракет вероятного противника, за космическими 

объектами, контроля их движения, оценки состояния, предупреждения о 

возможных аварийных ситуациях в космосе. Появилась угроза применения 

противником оружия из космоса. Поэтому в начале 1960-х гг. начали 

создаваться первые образцы систем предупреждения о ракетном нападении 

(ПРН), контроля космического пространства (ККП), а также противоракетной 

обороны (ПРО). Наиболее продуктивным периодом в истории отечественной 

военно-космической деятельности был период 1970–1980-х гг., когда в ракетно-

космическую технику на десятилетия вперед были заложены научно-

технический, производственный заделы, реализуемые и в настоящее время. 

Были созданы и приняты на вооружение космические системы ПРН, разведки, 

связи, навигации. Орбитальная группировка стала постоянно действующей и 

начала активно использоваться в интересах решения задач и обеспечения 

повседневной деятельности Вооруженных Сил. Системы ПРН и ПРО были 

поставлены на боевое дежурство. Все эти и многие другие отечественные и 

международные космические программы на протяжении более 50 лет 

осуществлялись с непосредственным участием воинских частей запуска и 

управления космическими аппаратами и воинских формирований ракетно-

космической обороны (РКО), на базе которых в 2001 г. и были созданы 

Космические войска. При этом учитывалось, что космические силы и средства, 

силы и средства РКО имеют единую сферу решения задач - космос, а также 

близкую кооперацию предприятий промышленности, обеспечивающую 

создание и развитие средств вооружения. За 10-летний срок активной 

деятельности Космическими войсками проведено и обеспечено проведение 

более 230 пусков ракет-носителей, которыми выведены на орбиты более 300 
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космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и 

научного назначения. Среди них аппараты связи, навигации, картографии, 

дистанционного зондирования Земли, телекоммуникации, научные аппараты и 

т.д. Средствами контроля космического пространства осуществлено 

предупреждение о более 900 опасных сближениях космических объектов с 

международной космической станцией. Дежурными силами Главного 

испытательного центра испытаний и управления космическими средствами 

имени Г.С. Титова проведено около 2,5 млн сеансов управления космическими 

аппаратами. В соответствии с решением Президента Российской Федерации с 1 

декабря 2011 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации создан новый 

род войск – Войска воздушно-космической обороны (ВВКО). Войска ВКО 

сформированы на базе соединений и воинских частей Космических войск, а 

также войск оперативного стратегического командования воздушно-

космической обороны Военно-воздушных сил. Создание Войск ВКО было 

продиктовано объективной необходимостью в объединении сил и средств, 

отвечающих за обеспечение безопасности России в космосе и из космоса, с 

воинскими формированиями, отвечающими за противовоздушную оборону 

(ПВО) страны, в целях создания единой системы воздушно-космической 

обороны. С 1 августа 2015 г. Войска воздушно-космической обороны вошли в 

состав нового вида Вооруженных Сил Российской Федерации — Воздушно-

космических сил России. [4] 

С введением в строй войск ВКО в России, Космические войска как 

самостоятельный род войск прекратили свое существование, но с 1 августа 

2015 года были воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических 

сил, образованных из Военно-воздушных сил и войск ВКО. Создание нового 

вида Вооруженных Сил было обусловлено смещением центра тяжести 

вооруженной борьбы в воздушно-космическую сферу и продиктовано 

объективной необходимостью в объединении под единым командованием всех 

сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в воздушно-

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12047166@egNews
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космическом пространстве. Для решения поставленных перед Космическим 

войсками задач используются космические системы и комплексы, которые 

включают: космические средства информационного обеспечения (средства 

наблюдения, предупреждения о ракетно-ядерном нападении и 

информационного обеспечения систем противоракетной обороны и 

противокосмической обороны, средства связи и ретрансляции, навигационного, 

метеорологического и топогеодезического обеспечения); носители космических 

средств одноразового и многоразового применения, стартовые и стартово-

посадочные комплексы; наземную инфраструктуру управления, обслуживания 

и подготовки запуска ракет-носителей. Космические системы и комплексы 

различного назначения – важнейшая составная часть современных военных 

информационных технологий. Космические геоинформационные системы 

добывают и передают навигационно-временнyю, картографическую и 

метеорологическую информацию, необходимую для применения 

высокоточного оружия. Системы и комплексы Космических войск РФ решают 

задачи не только в интересах Вооруженных сил РФ и других силовых структур, 

но и значительного числа министерств и ведомств экономической и социальной 

сферы, участвуют в обеспечении запусков космических аппаратов совместного 

и зарубежного производства и в управлении ими. Специалисты Космических 

войск ВКС в 2020 году обеспечили проведение 15 запусков космических 

аппаратов различного назначения, осуществленных с космодромов Плесецк, 

Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский 

космический аппарат, из них семь были приняты на управление Главным 

испытательным космическим центром (ГИКЦ) имени Г.С. Титова. На начало 

2021 года в составе орбитальной группировки космических аппаратов России 

находилось более 160 космических аппаратов различного назначения, около 

60% которой находилось на управлении наземного автоматизированного 

комплекса управления Космических войск ВКС. В рамках несения боевого 

дежурства в 2020 году дежурными средствами российской системы 

https://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic/news/more.htm?id=12269440@egNews
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предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами 

систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были 

обнаружены более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических 

ракет и ракет космического назначения. В 2020 году Космические войска ВКС 

выполнили свыше трех тысяч специальных работ по контролю изменений 

космической обстановки. Специалисты Главного центра разведки космической 

обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1200 космических 

объектов осуществили контроль за выводом на орбиты около 600 космических 

аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения 

баллистического существования свыше 360 космических объектов. [5] 

Центр боевого управления, центр управления полетами авиации, 

разведывательный и информационно-аналитический центр, центр управления 

повседневной деятельностью и другие подразделения – всё это входит в состав 

Центра управления Воздушно-космических сил. С учётом технических 

возможностей, позволяющих отслеживать воздушное пространство как внутри 

страны, так и в приграничной зоне, контролировать обстановку на околоземных 

орбитах, воздушно-космические рубежи Росии под надёжным присмотром. 

Каждый день на боевое дежурство в ВКС заступают около десяти тысяч 

человек – от Калининградской области до Дальнего Востока. Колоссальный 

массив получаемой информации структурируется и координируется Центром 

управления.В круглосуточном режиме они держат руку на пульсе событий, 

происходящих в Воздушно-космических силах, чтобы быть в постоянной 

готовности и оперативно реагировать на возможные угрозы. [6] 

 

 

 

 

 

 

https://ria.ru/20210102/rakety-1591797022.html
https://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic/news/more.htm?id=12211097@egNews
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Господарська діяльність людини погіршує якість води основних джерел 

централізованого водопостачання. Тому, захист джерел водопостачання та 

покращення якості води – найважливіші народногосподарські завдання 

сьогодення. 

Води багатьох підземних водоносних горизонтів України мають 

підвищений вміст заліза, який коливається від 0,5 до 30 мг/л і більше, але 

найчастіше буває до 5 мг/л. Використання води для питних потреб з великою 

концентрацією заліза сприяє алергійним реакціям, хворобам крові, 

захворюванню печінки. Надмірні концентрації заліза надають воді буруватого 

забарвлення, неприємного металічного присмаку, викликає заростання 

водопровідних труб та арматури [2].  

Метод знезалізнення обирають  залежно від хімічного складу води, 

ступеня знезалізнення, продуктивності станції, технологічних випробувань. 

Найчастіше для знезалізнення води використовують безреагентний метод, 
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оскільки він простіший та дешевший. Процес полягає в тому, що в 

аераційному пристрої воду насичують киснем, при цьому частково 

видаляється вугільна кислота, частково окислюється залізо. Потім воду від-

стоюють у резервуарах і фільтрують, у результаті чого видаляються утворені 

пластівці гідроксиду заліза.  

 Тип фільтруючої засипки фільтрів та її параметри суттєво впливають на 

ефективність знезалізнення води. В якості засипки фільтрів можуть 

використовуватися зернисті матеріали [1]. Засипки, густина яких менша 

густини води, прийнято називати «плаваючі», до таких засипок відносять 

пінополістирол, використання якого дозволяє отримати ряд переваг порівняно з 

іншими засипками [2, 3].  

На станціях більшої продуктивності використовуються звичайні швидкі 

фільтри. Особливістю цих фільтрів є те, що вихідна вода виливається 

суцільним струменем в боковий карман з висоти не менше 0,5...0,6 м. Для 

покращення аерації пропонується вилив із жолоба або дірчастої труби. 

Для знезалізнення вод із вмістом заліза 5... 15 мг/дм3 застосовують 

послідовне двоступеневе фільтрування – спочатку крізь контактний, а потім 

крізь прояснювальний фільтри. Швидкість фільтрування на контактному 

фільтрі на 50...60 % більша, ніж на прояснювальному. 

Метод знезалізнення підземних вод із великою концентрацією заліза 

передбачає глибоку аерацію на вентиляторних або контактних градирнях, 

закінчення процесу окислення заліза в контактному резервуарі і наступному 

фільтруванні на відкритих фільтрах. При продуктивності установки до 75 

м3/год використовуються контактні градирні, більшій – вентиляторні градирні. 

Для глибокої аерації природних вод з концентрацією заліза більше 10 мг/л 

використовують різноманітні технічні засоби: ежектування повітря, уведенням 

його у воду через дірчасті труби або пористі пластини, розбризкуванням води в 

повітрі. Для установок продуктивністю до 20 м3/год рекомендується аерацію 

проводити в апаратах із душовими розбризкувачами.  
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Метод знезалізнення вибирають залежно від хімічного складу води, 

ступеня знезалізнення, продуктивності станції, технологічних випробувань на 

основі: 

Рекомендацій нормативної літератури; 

Позитивного досвіду роботи споруд при знезалізненні води того 

самого чи подібного водоносного горизонту; 

Пробного знезалізнення; 

Технологічних випробувань на експериментальних установках. 

Технологічна схема знезалізнення води аерацією та фільтруванням на 

пінополістирольних фільтрах передбачає підведення підземної води 

трубопроводом 1 потрапляє в аератор 2, де відбувається насичення води киснем 

повітря для окислення двовалентного заліза в тривалентне, видалення вільної 

вуглекислоти та сірководню.  

 

Рис. 1. Схема знезалізнення підземної води аерацією та фільтруванням на  

пінополістирольних фільтрах  

1 – трубопровід подачі вихідної води; 2 – аератор; 3 – регулятор швидкості 

фільтрування; 4 – корпус фільтра; 5 – розподільна дренажна система; 6 – плаваюча 

пінополістирольна засипка; 7 – утримуюча решітка; 8 – надфільтровий простір; 9 – 

трубопровід відведення знезалізненої води споживачу; 10 – промивний трубопровід.  
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Регулятор швидкості фільтрування 3 призначений для видалення 

бульбашок повітря із води та забезпечення постійної швидкості фільтрування 

упродовж всього фільтроциклу. Із нижньої частини регулятора швидкості 

фільтрування вода потрапляє в нижню частину фільтра і проходить знизу вверх 

через плаваючу засипку. Затримання гідроокисі заліза відбувається в товщі 

плаваючої пінополістирольної засипки, знезалізнена вода збирається в 

надфільтровому просторі та трубопроводом 9 відводиться споживачу. По мірі 

накопичення забруднень в фільтрувальному шарі, рівень води в регуляторі 

швидкості фільтрування збільшується, і при досягнення граничних втрат 

напору фільтр виводиться на промивку шляхом відкриття промивної засувки на 

трубопроводі 10. Чиста вода із надфільтрового простору проходить крізь 

засипку, розширює та відмиває її і промивна вода через трубопровід 10 

скидається в каналізацію. При цьому промивається тільки один фільтр, а решта 

продовжують працювати в режимі фільтрування, подаючи через перепускні 

вікна 11 в надфільтровий простір промиваємого фільтра додаткові витрати 

чистої води. По мірі промивки рівень води в надфільтровому просторі 

понижується і, коли досягне певного рівня (встановлюється в процесі 

налагоджувальних робіт), промивка припиняється шляхом закриття засувки на 

трубопроводі 10. Фільтр знову починає працювати в режимі фільтрування.  

Знезаражування води передбачається гіпохлоритом натрію, що 

забирається насосом-дозатором і подається в збірну лійку (збирає воду від всіх 

трубопроводів 9 фільтрованої води).  

Продуктивність діючої очисної станції складала 1200 м3/добу. 

Фільтрування забезпечувалося одиним пінополістирольним фільтром 

діаметром 2500 мм. Артезіанська вода подавалася у верхню частину фільтра та 

аерувалася шляхом вільного виливу води з висоти 0,5 м на відбійний щит. Далі 

потрапляла в надфільтровий простір, проходила шар засипки та відводилася в 

колектор збору фільтрату. Фільтрування можна здійснювати в трьох режимах: 

1) низхідне фільтрування із збором води через нижню розподільну систему; 2) 
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низхідне фільтрування із збором води через ковпачкову дренажну систему; 3) 

двопоточне фільтрування із збором води через ковпачкову дренажну систему.  

Всі досліджені режими фільтрування не забезпечують необхідної 

швидкості фільтрування при отриманні фільтрату питної якості, присутній 

запах сірководню, в режимі 2 і 3 - дрібні зерна засипки проскакують через 

щілини в ковпачках та потрапляють у водопровідну мережу. Це призвело до 

зменшення висоти шару засипки та зміни її гранулометричного складу. Крім 

того, фільтр промивається артезіанською водою, що вимагає скиду першого 

фільтрату (від засипки до дна фільтра), збільшення тривалості промивки та 

гіршої ефективності промивки в порівнянні з промивкою знезалізненою водою. 

Все це негативно впливає на техніко-економічні показники роботи фільтра [4].  

Запропоновано промивати фільтри 1 раз на дві доби. Промивка 

проводиться очищеною водою з надфільтрового простору фільтра за наступною 

схемою: закривається засувка на трубопроводі подачі вихідної води, 

закривається засувка на фільтропроводі до РЧВ і відкривається на трубопроводі 

відведення промивної води 8. Під вільним напором води надфільтрового 

простору протягом 3…4 хвилин (інтенсивність промивки складає 12…18 л/с·м) 

вода проходить крізь утримуючу решітку та фільтруючу засипку, розширюючи 

її та відмиваючи від гідроокисів заліза, тим часом від решти фільтрів вода по 

трубопроводу відводу фільтрату 7 надходить у надфільтровий простір фільтра, 

що промивається. Пристроєм, що унеможливлює винос пінополістиролу у 

каналізацію служить сифон 10 (розташований 20 см над утримуючою 

решіткою), який при досягненні мінімального рівня води у фільтрі зриває 

вакуум і промивка зупиняється, засувка закривається і фільтр протягом 10 

хвилин заповнюється повністю очищеною водою і знову переводиться у режим 

фільтрування.  

Отже, дана технологія дозволить забезпечити нормативну якість 

фільтрату при розрахунковій продуктивності фільтрів та вирішити проблеми по 

експлуатації водоочисного обладнання в населених пунктах. 
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Руйнування конструкцій, втрата несучої здатності та інших 

експлуатаційних якостей призводять до небажаних наслідків, і часто несуть 

загрозу цілісності споруди і навіть життя людей. Тому своєчасне проведення 

робіт з посилення і ремонту будівельних конструкцій має дуже важливе 

практичне значення.  

В статті наведені результати візуального обстеження для з'ясування 

стану, реальної несучої здатності і  виявлення впливу дефектів на подальшу 

роботу конструкцій і всієї споруди в цілому та розробка заходів щодо 

відновлення несучої здатності конструкції  залізобетонної колони. 

Для вирішення поставлених задач було здійснено комплексне технічне 

обстеження та обміри будівельних конструкцій [1, 2, 3].  

Об'єктом обстеження є будівельні конструкції навісу на території 

автостанції за адресою: Херсонська область, Великолепетиський район, смт. 

Велика Лепетиха, вул. Котляревського, 24.  

Конструктивна схема навісу - залізобетонний каркас с жорстким диском 

покриття.  

Існуючі конструкції навісу: а) колони - збірні залізобетонні квадратного 

перерізу 300х300 мм; б) балки - збірні залізобетонні  довжиною 6,0 м, висотою 

590 мм, таврового перерізу по серії 1.462-10; в) перекриття - багатопустотні 
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залізобетонні панелі перекриття; г) фундамент залізобетонний старанного типу  

по ГОСТ 24476 типу 1Ф15.9-1 масою -3,2 т з розмірами  L=1500 мм,  h=900 мм. 

Дах – двосхилий. Покриття виконано з азбестоцементних хвилястих 

листів по дерев’яній кроквяній системі. 

На основі аналізу результатів технічного обстеження будівельних 

конструкцій навісу на території автостанції за адресою: Херсонська область, 

Великолепетиський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Котляревського, 24, 

встановлено, що на час обстеження технічний стан окремої будівельної 

конструкції (колони) характеризується як не придатний до нормальної 

експлуатації [1, с. 6]. Технічний стан буідвлі в залежності від технічного стану 

несучих та огороджувальних конструкцій  оцінюється в цілому  і належить до  

категорії «3»,  тобто непридатний до нормальної експлуатації. Експлуатація 

будівлі можлива за умови усунення виявлених недоліків, пошкоджень, дефектів 

та відновлення і підсилення зруйнованої колони.  

Колонна К1 крайнього ряду має відхилення від вертикального  положення 

приблизно на 15 см, а також руйнування захисного шару бетону, оголення 

арматури, багаточисельні  тріщини з необмеженим розкриттям, втрата стійкості 

(рис. 1). 
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Рис. 1 Загальний вигляд руйнування залізобетонної колони К1 

 

Згідно технічного обстеження залізобетонні колони отримали ряд 

пошкоджень в процесі експлуатації будівлі, причиною яких є неналежний стан 

експлуатації, відсутність заходів з організації і забезпечення безпеки руху 

автотранспорту, відсутність захисту несучих та огороджувальних конструкцій  

будівлі від ударів.   

Проект підсилення і відновлення зруйнованої залізобетонної колони 

виконувався на основі матеріалів обстеження та перевірних розрахунків [4, 

с.12; 5, с. 5]. Під час ремонту під вище розташовані елементи споруди підводять 

тимчасові стійки-підпірки.  

Відновлення колони К1 проводиться шляхом влаштування залізобетонної 

обойми, якою досягається вертикальність колони [6, с.10]. Для виконання цих 
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робіт демонтується  покриття платформи автостанції, розкривається фундамент 

до верхнього обрізу фундаменту з метою передачі навантаження.  

В фундаменті виконують шурф діаметром (1,6-1,8 d) і глибиною > 25 d.  

У шурф встановлюють повздовжні стрижні армування (поз.1) і 

зачеканюють цементно-піщаним або полімерним розчином. На кінцях 

поздовжніх стрижнів встановили анкерні шайби, що закладаються шурф 

фундаменту (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вузол підсилення залізобетонної колони на ділянках сполучення з 

фундаментом 

Влаштування суцільної залізобетонної обойми здійснюється в 

наступному порядку: 

− тріщини ретельно очищаються від зруйнованого бетону; 

− очищають оголену арматуру від іржі і слідів корозії; 

− вигнута робоча арматура розривається і виправляється за 

допомогою стрижнів вставками і зварюванням, а також 

проводиться заміна розірваних хомутів; 
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− встановлюється арматурний каркас, що складається з зварених між 

собою поздовжніх стрижнів ∅20 А400 і поперечних ∅6 А240С 

кроком 200 мм; 

− змочують поверхню контакту старого бетону з новим;  

− встановлюється тимчасова опалубка, в яку заливається новий бетон 

на розширювальному цементі або швидкотвердіючий бетон; 

− після затвердіння нового бетону опалубка знімається. 

Установку тимчасової опалубки виконують частинами в міру заливки 

нового бетону. 

Товщина залізобетонної обойми становить не менше від 80-230 мм по 

обидва боки від сторін колони. 

Для підсилення необхідно застосовували бетонну суміш марки ПЗ по 

легкоущільненістю з максимальною крупністю заповнювача 20 мм, бетон класу 

В25 (С20/25) за міцністю, марки F50 по морозостійкості. 

На рис. 3 представлено принцип армування  залізобетонної обойми та 

переріз 1-1. 
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Рис. 3 Відновлення залізобетонної колони суцільною залізобетонною 

обоймою 
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На підставі візуального обстеження встановлено, що найоптимальнішим 

варіантом відновлення  зруйнованої залізобетонної колони є один з 

використовуваних методів для зміцнення стиснутих та позацентрово стиснутих 

елементів це залізобетонна обойма.  

За результати проведеного обстеження  розроблен  проекту  підсилення 

залізобетонної колони, виконані перевірочні розрахунки несучої здатності 

колони та розроблені рекомендацій щодо забезпечення подальшої безпечної 

експлуатації будівельних конструкцій навісу автостанції. 
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Відомо, що в даний час роботів використовують в різних областях науки і 

техніки. Найчастіше це пов'язане з роботою в небезпечних або шкідливих для 

людини умовах. Ці напрямки розвиваються давно і успішно, але для багатьох 

завдань не може залучатися тільки одного робота з огляду на те, що його 

можливості завжди будуть обмежені. Для зняття цього обмеження слід 

використовувати відразу кілька роботів, які можуть виконувати різні дії, але 

пов'язані при цьому спільною метою.  

Робота можна визначити як універсальний автомат для здійснення 

механічних дій, подібних тим, які виробляє людина, яка виконує фізичну 

роботу. При створенні перших роботів і аж до сьогоднішнього дня зразком для 

них служать фізичні можливості людини [2, c. 49]. Прагнення науковців  в 

середні віки замінити людину на роботів, які повинні були виконувати тяжкі 

роботи й породило ідею створення робота, а пізніше й реалізацію цієї ідеї. Це в 

свою чергу призвело до виникнення та розвитку робототехніки. 

Важливим аспектом є саме склад та конструкція робота. Робот як машина 

складається з двох основних частин - виконавчих систем і пристрої управління 

ними з сенсорною системою. У свою чергу виконавчі системи включають одну 

або кілька маніпуляційних систем (зазвичай у вигляді механічних 

маніпуляторів) і системи пересування, що є тільки у рухомих (мобільних) 

роботів (рис. 1). 
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Рисунок 1. - Функціональна схема робота 

 

Класифікація роботів за призначенням. Для того, щоб детально 

ознайомитись з особливостями роботів перш за все, потрібно розглянути їх 

класифікацію за основними показниками, які дають можливість визначити тип 

робота. Першим показник являється галузь застосування, відповідно до якого 

всі роботи діляться на найбільші групи, тобто їх призначення. Сфера 

використання роботів прогресивно розширюється і відповідно зростає перелік 

типів роботів, які визначаються їх основним призначенням. 

Сьогодні основним таким типом, як і раніше, є промислові роботи (ПР), 

які призначені для застосування в промисловості. У свою чергу промислові 

роботи діляться на ряд типів вужчого призначення (наприклад, робот 

фарбувальний, зварювальний, транспортний, для обслуговування верстатів, 

пресів, ливарних машин і т. д.). За типом виконуваних операцій всі промислові 

роботи діляться на роботи технологічні, які виконують основні технологічні 

операції, і роботи допоміжні, що виконують допоміжні технологічні операції з 

обслуговування технологічного обладнання. Технологічні роботи відносяться 

до основного технологічного устаткування, а допоміжні можна віднести до 

засобів автоматизації [5, c. 72]. 

До сфери переліку операцій можна віднести спеціальні, універсальні та 

спеціалізовані роботи. Підтип спеціальних роботів призначений для того, щоб 
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виконувати одну конкретну задану операцію, прикладом може слугувати 

обслуговування певної марки технологічного обладнання, або виконання 

конкретної складальної операції. Роботи які виконують різні стандартні 

операції відносяться до спеціалізованих роботів, прикладом є робот, який 

обслуговує технологічні установки, або ж робот який має змінні робочі 

установки і т.д.  

Універсальні роботи призначені для виконання будь-яких основних і 

допоміжних операцій в межах їх технічних можливостей. Збільшення ступеня 

універсальності робота відповідно розширює область його можливих 

застосувань, але одночасно неминуче супроводжується недовикористанням 

його можливостей на кожній конкретній операції. Найбільш оптимальними в 

цьому відношенні є спеціальні роботи, але з іншого боку це гранично звужує їх 

ринок, а, отже, і обсяг виробництва  [1, с. 127]. 

Важливим аспектом є також класифікація роботів за показниками, які 

визначають їх будову. До цих ознак модна віднести: 

• вантажопідйомність 

• виконання робота 

• наявна кількість маніпуляторів 

• спосіб розміщення 

• параметри робочої зони 

• приводи 

• рухливість 

• тип приводів робота 

Приводи, які використовуються в маніпуляторах і системах пересування 

роботів, діляться на електричні, гідравлічні і пневматичні [1. c, 67]. Найчастіше 

їх застосовують в комплексі. Прикладом може слугувати використання 

гідравлічного приводу в групі маніпулятора великої вантажопідйомності, а в 
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захватному пристрої застосований не складний за будовою і малопотужний 

привід. 

Вантажопідйомність робота визначають за вантажопідйомністю його 

маніпуляторів, а у використанні транспортного робота його шасі. Основною 

ознакою вантажопідйомності маніпулятора становить маса переміщуваних ним 

об’єктів. Залежно від призначення робота може являти собою від одиниці грам 

до кількох тисяч кілограм, прикладом може слугувати надлегкі роботи, які 

використовуються в мікроелектроніці, а також надважкі роботи, які 

використовуються в транспортних та космічних напрямках. 

Кількість маніпуляторів у роботів в більшості випадків обмежена одним 

(одноманіпуляторні або однорукі роботи). Однак в залежності від призначення 

існують конструкції роботів з двома, трьома і чотирма маніпуляторами. 

Зазвичай маніпулятори робота виконують однаковими, але є конструкції 

роботів і з різними маніпуляторами [1. с, 68]. Прикладом може слугувати такий 

вид роботів, які промисловий. До їх обов’язків входить обслуговування пресів 

холодного штампування які мають два різних маніпулятори, основний 

маніпулятор виконує функцію взяття заготовки та її установки в прес, а інший 

виконує функцію більш просту, а саме з’єднання готової вже деталі в бункер.  

Параметри робочої зони маніпуляторів робота визначають область 

навколишнього його простору, в межах якої робот може здійснювати 

маніпуляції не пересуваючись, тобто при нерухомому підставі [1. c,69]. Робоча 

зона маніпулятора це простір який заповнений  робочими  органами при всі 

можливих розташуваннях ланок маніпуляторів. Структура маніпулятора 

зумовлений системою координат, в середині котрого відбувається рух робочого 

органу самого маніпулятора. 

Важливим аспектом є також рухливість робота, котра визначається 

присутністю або відсутністю систем пересування. Якщо в системі пересування 

присутній рух, то такого робота можна вважати мобільним, а при відсутності 

руху стаціонарним. 
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Відповідно до призначення роботів в них застосовують системи 

пересування практично всіх відомих на сьогодні типів: від наземних колісних і 

гусеничних до призначених для пересувань в воді, глибинах землі, в повітрі і 

космосі. Специфічним для робототехніки способом пересування є шагані [4, c. 

79]. 

Ще однією класифікацією стаціонарних та мобільних роботів є спосіб їх 

розміщення. Роботи цього типу бувають підлоговими та підвісними, мобільні 

роботи здійснюють своє переміщення за допомогою рейкового шляху.  

За призначення функціонування робота залежить від зовнішніх чинників. 

Відокремлюють функціонування пилозахисне, теплозахисне, волого захисне, 

нормальне, а також вибухобезпечне. 

Класифікація роботів за способом управління. За цією ознакою 

розрізняють роботи з програмним, адаптивним і інтелектуальним керуванням. 

Управління рухом по окремим ступенях рухливості може бути безперервним 

(контурним) і дискретним позиційним. В останньому випадку управління 

рухом здійснюють, задаючи кінцеву послідовність точок (позицій) і подальше 

переміщення по ним кроками від точки до точки без контролю траєкторій між 

цими точками [2, c. 98]. Циклове управління можна вважати найпростішим 

способом управління, в функціонуванні якого кількість точок при русі є 

мінімальною, частіше це дві точки, початкова та кінцева. 

Однією з важливих аспектів є точність та швидкодія роботів. 

Складаються вони з їх ролі для систем пересування. 

Швидкодію маніпулятора можна визначити за допомогою швидкості 

переміщення  робочого органу. Існує три діапазони, які показують швидкодію 

маніпуляторів у роботів: 

мале - при лінійних швидкостях до 0,5 м / с; 

середнє - при лінійних швидкостях від 0,5 до 1-3 м / с; 

високе - при великих швидкостях [1, c. 76]. 
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Найбільшою швидкістю маніпуляторів в сучасних роботах можна 

вважати 10м / с і вище. 

В більшості галузей цей параметр вважається дуже важливими чинником, 

адже від цього залежиться продуктивність всього сектору виробництва. 

Основними труднощами під час збільшення швидкодії пов’язано з 

розбіжностями  між швидкодією та точністю. 

Точність маніпулятора і системи пересування робота характеризується 

результуючої похибкою позиціонування (при дискретному русі) або 

відпрацювання заданої траєкторії (при безперервному русі). Частіше в практиці 

трапляються випадки, коли точність робота характеризується абсолютною 

похибкою. Точність роботів загального застосування можна розбити на 

наступні три діапазону: 

мала - при лінійної похибки від 1мм і більше; 

середня - при похибки від 0,1 до 1 мм; 

висока - при меншій лінійної похибки [1, c. 77]. 

Роботи які призначені для виконання в найтяжчих  робіт мають найменшу 

точність в виконанні, прикладом може слугувати транспортний рух. Найбільшу 

точність в виконанні роботи виконують роботи, які використовуються в 

електронній промисловості. 

Якщо порівнювати роботи людини  та робота, то головним недоліком 

роботи роботів можна вважати неточність в виконанні роботи та збільшення 

ходу маніпуляторів. В людини ці дії в значній мірі виконуються більш 

правильно та з меншими похибками завдяки поділу рухів на швидкі та точні. 

До класифікаційних параметрів відносяться всі, які були згадані вище, 

саме вони  використовуються при продукуванні типажу роботів, а й відповідно 

їх призначення. Прикладом може слугувати легкий пневматичний промисловий 

робот який функціонує в пластмасовому виробництві який має циклове 

управління, та служить для функціонування пресів. 
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Параметри, що визначають технічний рівень роботів. Поряд з 

класифікаційними параметрами роботи характеризуються параметрами, які 

визначають їх технічний рівень. До них можна віднести  деякі з розглянутих 

вище параметрів, які мають в собі кількісне вираження таке як швидкодія та  

точність. Однак якщо при використанні цих параметрів для класифікації 

роботів їх розділяють, на класифікаційні діапазони і тип робота визначають за 

належністю значення даного параметру до одного з них, то порівняльну оцінку 

технічного рівня робота ставлять виходячи з конкретних чисельних значень 

параметрів [5, с. 83]. 

Час програмування, комбіновані показники, кількість водночас 

працюючих ступенів рухливості, точність, надійність, різні відносні є одними з 

важливих параметрів які окреслюють технічний рівень роботів. До них можна 

віднести питому вантажопідйомність, вихідну потужність, відносні оцінки 

габаритів, кінематичні та динамічні характери функціонування, програмування 

та економічну ефективність. Саме ці показники служать як критерії якості, які 

призначені для оптимізації функціонування при проектуванні і при виведенні 

порівняльної оцінки, але в свою чергу вони не є паспортними параметрами 

Можна зробити висновок, що роботом можна назвати машину 

автоматичної дії, яка може поєднувати в собі параметри машин робочих та 

машин інформаційних, в свою чергу бути новим видом машин. В розгорненому 

вигляді, роботи так само як й людина здійснюють  взаємодію з навколишнім 

середовищем, саме завдяки цьому володіють штучним інтелектом і мають 

можливість вдосконалювати його. 

Отже, можна зробити висновок, що робот - це машина автоматичної дії, 

яка об'єднує властивості машин робочих та інформаційних, будучи, таким 

чином, принципово новим видом машин. У досить розвиненому вигляді роботи 

аналогічно людині здійснюють активну силове і інформаційну взаємодію з 

навколишнім середовищем і завдяки цьому можуть володіти штучним 

інтелектом і вдосконалювати його.  
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На современном этапе использования радиоэлектронных средств (РЭС) 

наиболее вероятной является ситуация размещения на одном объекте множества 

РЭС, что повышает актуальность задачи исследования условий электромагнитной 

совместимости (ЭМС) [1]. 

Для решения задачи анализа и дальнейшего обеспечения РЭС на данный 

момент используются такие основные подходы, как детерминированный и 

статистический.  

В основе детерминированного подхода, к которому могут быть отнести 

работы Д. Уайта, А. Д. Князева и других [2, 3], лежат математические модели 

радиоизлучений радиопередатчиков, восприимчивости радиоприемников, 

антенно-фидерных устройств (АФУ), распространения радиоволн, различных 

шумовых воздействий, процессов влияния радиоэлектронных средств друг на 

друга. Данный метод имеет название модели дифференциального вклада 

(МДВ). 

В ходе оценки ЭМС осуществляется перебор пар (передатчик – 

приемник) ПРДj–ПРМi (радиоизлучений каналов приемника) и анализ дуэльных 
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ситуаций в каждой паре, . Парная оценка позволяет оценить 

влияние отдельного ПРД и из совокупности ПРД выбрать те из них, которые 

создают помехи, проникающие в ПРМ, или вызывают эффект блокирования в 

ПРМ. Недостатком парной оценки является невозможность оценки 

взаимодействия излучений разных ПРД в ПРМ. 

Анализ воздействия совокупности ПРД позволяет оценить помехи 

интермодуляции, уточнить результаты оценки блокирования ПРМ, а также 

учесть приращение мощности к совокупному уровню помех от разных 

передатчиков. При этом осуществляется поэтапная «фильтрация» помех с 

целью сокращения времени анализа ЭМС. Если применяется предварительная 

амплитудная оценка помех, то можно говорить об отборочной МДВ.  

Результатом детерминированной оценки ЭМС является выявление 

конкретных помеховых ситуаций с количественной оценкой ухудшения 

качества функционирования радиоэлектронного средства. В условиях, когда 

группировка радиоэлектронных средств состоит из достаточно большого числа 

радиоэлектронных средств (~104), детерминированная оценка 

электромагнитной совместимости, по причине значительного объема 

вычислений, является затруднительной [4].  

В этом случае оправдано применение статистического (вероятностного) 

подхода, предложенный ряде исследований [5; 6]. При использовании 

статистических моделей для осуществления оценки ЭМС задаются 

статистические распределения таких параметров работы РЭС, как частота, 

мощность излучений, координаты местоположения, характеристика 

направленности антенн и др. По заданным статистическим распределениям 

параметров РЭС определяется статистическая ЭМО и производится оценка 

воздействия данной ЭМО на функционирование совокупности РЭС. 

Статистический подход позволяет определить вероятность выполнения заданных 

критериев ЭМС РЭС.  
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Применение статистического подхода осуществляется для оценки ЭМС 

большой совокупности РЭС, которые рассредоточены на территориях большой 

площади, а также для совокупности РЭС со сложными процессами 

взаимодействия (например, сети мобильной связи и т. п.).  

В свою очередь, недостатком статистического подхода является 

невозможность проведения детального анализа отдельных помеховых 

комбинаций, в результате которого определяются источники и рецепторы 

помех, определяются каналы проникновения помех, а также количественно 

оценивается мешающее воздействие с учетом реальных параметров 

радиоэлектронных средств. Подходящим для осуществления оценки ЭМС РЭС 

является вероятностный подход.  

Задача обеспечения ЭМС РЭС имеет комплексный характер и на 

различных иерархических уровнях (элементов, узлов и блоков устройств, РЭС 

и комплексов РЭС) решается с помощью конструкторско-технологических, 

схемотехнических, системотехнических и организационных мер [7, с. 38]. 

Предметом исследования является осуществление радиоэлектронной 

защиты (далее – РЭЗ) на этапе эксплуатации при непосредственном 

выполнении РЭС своих функций. Методы необходимо проанализировать, 

выделить их недостатки и достоинства и определить наиболее подходящие из 

них для обеспечения ЭМС группы РЭС. 

При защите РЭС от воздействия помех могут быть выполнены 

следующие действия [8]: 

– выделение источников и приемников помех, определение 

максимального значения сигналов помехи на входах схем; 

– размещение элементов схем, планирование расположения монтажных 

проводов (увеличение зазоров между проводниками, уменьшение петель связи, 

укорачивание путей длины совместного прохождения проводников и т. д.); 
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– введение фильтров на линиях входа-выхода, усложнение схемы, 

использование радиочастотных фильтров для устранения помехи по линиям 

электропитания; 

– экранирование входных цепей у чувствительных схем; 

– разработка для элементов РЭС кожухов-экранов.  

Для локализации в замкнутом объеме пространства электрического поля 

применяют экраны. Экранирование представляет собой установку проводящей 

конструкции (экрана), которая направления на уменьшение помех на рецептор.  

Экраны включаются в конструкцию для ослабления нежелательного 

возмущающего поля в некотором ограниченном объеме до допустимого 

уровня. Возможны два варианта защиты. В первом случае экранируемая 

аппаратура размещается внутри экрана, а источник помех – вне его. Во втором 

случае экранируется источник помех, а защищаемая аппаратура располагается 

вне экрана. В обоих вариантах в качестве экранов используются металлические 

оболочки. 

В качестве организационно-технических мероприятий обеспечения ЭМС 

могут быть выделены следующие: 

– отключение одной из однотипных радиосистем или передача 

информации разнотипными средствами, работающими в одном диапазоне 

частот, разнесение во времени;  

– ранжирование приоритетов РЭС по важности работы для возможного 

дальнейшего отключения менее важных из них в целях выполнения 

конкретных задач; 

– ужесточение норм частотно-территориального разнесения, в том числе 

увеличение расстояний между группами и подразделениями, оснащенными РЭС; 

– применение радиосистем, в которых осуществляется автоматическая 

блокировка приема или излучения конфликтного РЭС на время работы 

приоритетных РЭС или групп РЭС. 
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Данные методы организационно-технического характера не всегда 

способны обеспечить эффективную работу РЭС, например, в случае 

возникновения помех преднамеренного характера. Также следует отметить, что 

нормирование частотно-территориального разноса РЭС является необходимой, 

но недостаточной мерой обеспечения ЭМС, так как не исключает 

непреднамеренных помех, обусловленных:  

− непрерывной сменой режимов работы и рабочих частот из-за помех 

другого РЭС;  

− изменением взаимного расположения несовместимых РЭС вследствие 

изменения обстановки;  

− случайным характером и неполнотой сведений об излучениях в 

широкой полосе частот. 

В качестве альтернативного метода обеспечения ЭМС РЭС может быть 

предложено управление частотным ресурсом РЭС через составление частотных 

планов. 

Любое РЭС характеризуется тем, что для его функционирования в 

определенных областях пространства , полосах частот  и интервалах 

времени  требуется создать электромагнитные поля заданной интенсивности. 

Этот факт можно рассматривать как требование локализации 

электромагнитного поля заданной интенсивности в некоторой области n-

мерного пространства, координатами которого кроме пространственных 

координат являются мощность P, частота f и время . 

Для функционирования любого РЭС требуется использовать 

определенную область рассматриваемого n-мерного пространства. При этом в 

указанной области уже не должны находится рецепторы других РЭС. Поэтому 

можно говорить об использовании конкретным РЭС некоторого ресурса в 

частотной области, пространстве и времени. 
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Радиочастотный ресурс РЭС представляет собой совокупность 

возможностей использования имеющегося диапазона радиочастот с учетом 

различных времен работы и пространственного расположения.  

Предельный объем используемой части радиочастотного ресурса 

принципиально ограничен: временем  функционирования РЭС, расположением 

в пространстве , полосой частот , а также мощностями РЭС – источников 

излучений и чувствительностью рецепторов, принимающих сигналы.  

Радиочастотный ресурс является ограниченным природным ресурсом. 

Эта ограниченность связана с возрастающими требованиями его 

использования. Другая сторона ограниченности связана с тем, что практически 

любое РЭС использует больший радиочастотный ресурс, чем это требуется для 

его функционирования. Так за время  создаются электромагнитные поля с 

мощностью P в области пространства  и в полосе частот , то есть в объеме 

( , , ). Для любого применения можно указать минимально возможное 

значение объема (VH, BH, tH), при котором обеспечивается требуемое качество 

работы РЭС. Эта величина называется необходимым объемом радиочастотного 

ресурса. Необходимый объем определяется необходимой полосой частот BH, 

необходимым пространственным объемом VH и необходимым временем tH.  

Одной из причин возникновения проблемы ЭМС является недостаточно 

эффективное использование радиочастотного ресурса из-за превышения 

занимаемыми объемами необходимых значений (VH, BH, tH), то есть наличие 

непреднамеренного «загрязнения» радиочастотного ресурса. Так при 

использовании необходимых значений ресурсов j-м и k-м средствами 

непреднамеренной передачи электромагнитной энергии между ними не будет.  

Для приближения занимаемых объемов к (VH, BH, tH) изменяют схемные 

решения, вводят дополнительные элементы, усложняют конструкцию, 

используют более совершенные материалы и т. д. Платой за достигаемый 
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эффект является увеличение габаритов, массы и стоимости устройств. Поэтому 

степень приближения к необходимому объему определяется технической и 

экономической целесообразности и всегда ограничена на определенном уровне 

техники. Проблема ЭМС РЭС обусловлена возрастающими требованиями 

использования радиочастотного ресурса при ограниченных возможностях их 

удовлетворения. 

Таким образом, в рамках обеспечения ЭМС предлагается управление 

радиочастотным ресурсом РЭС. 
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Україна має значний потенціал для розвитку відновлюваної енергетики. 

Те ж можна сказати відносно інших альтернативних традиційних джерел 

енергії - таким, як: шахтний метан, торф, буре вугілля, скидний потенціал 

побутових і промислових стоків та ін. Можливості використання НВДЕ мають 

всі області країни разом з тим, не зважаючи на значний обсяг прийнятих 

законів, програм нормативних актів та інших документів, справа з 

впровадженням НВДЕ у країні йде занадто низькими темпами, вклад в 

енергетичний баланс країни є незначним (табл. 1). 

 

 

 

 

 

Таблиця 1. Потенціал НВДЕ в Україні 
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Напрям освоєння 
НВДЕ 

Річний енергетичний потенціал 
Теоретично-можливий Технічно-досяжний 
гідро. 

кВт. год 
гідр. т 
у.п. 

гідро. 
кВт.год 

гідр. т 
у.п. 

Вітроенергетика 270,0 97,2 41,7 15,0 
Сонячна енергетика 720000,0 88400,0 28,8 6,0 
Геотермальна енергетика 876000,0 100000,0 105,1 12,0 
Гідроенергетика 37,5 13,5 27,7 10,0 
Біоенергетика 407,0 50,0 162,8 20,0 
Енергетика довкілля 203,5 25,0 154,7 18,0 
Всього ВДЕ 1596918,0 188585,7 520,8 81,0 
Позабалансові джерела енергії 41,7 15,0 33,4 12,0 
Загалом 1596959,7 188600,7 554,2 93,0 

 

Причин такого стану багато, головні з них це відсутність системи 

економічного стимулювання переходу до використання НВДЕ, декларативний 

характер нормативно-правових актів без конкретних механізмів впровадження, 

а також низька виконавча дисципліна. Не можна сказати, що в країні нічого не 

робиться в цьому напрямі, але того що робиться не достатньо для компенсації 

негативних тенденцій таких, як світове зростання цін на енергоносії, 

збільшення рівня енергетичної залежності країни та забруднення 

навколишнього середовища [1]. 

Не впроваджуючи нові види НВДЕ, не вкладаючи коштів у технології, не 

розвиваючи виробництво на базі нових технологій, країна консервує 

технологічну відсталість і може втратити свій шанс війти у європейську 

спільноту (рис. 1) [2,3]. 
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Рис. 1. Сумарний технічно-досяжний енергетичний потенціал  

відновлюваних джерел енергії України 

Серед факторів сприяння розвитку НВДЕ в Україні можна назвати: 

- зростання ціна на традиційні енергоносії; 

- підвищення вимог екологічних норм і стандартів; 

- можливості реалізації механізмів Кіотського протоколу для 

фінансування проектів впровадження НВДЕ; 

- покращення можливості входження до європейської спільноти; 

- необхідність заміни зношених основних фондів. 

Серед пріоритетних видів НВДЕ, які вже в дійсний час можуть успішно 

розвиватись, можна назвати біоенергетику, вітрову, малу гідроенергетику, 

сонячну та геотермальну енергетику. Значну перспективу має використання 

низько потенційної енергії довкілля перетвореної до високо потенційної за 

допомогою теплових насосів. В більш далекій перспективі Україна може 

перейти до водневої економіки яка розглядається у світі як основа майбутньої 

технологічної революції. Для цього вже сьогодні Україні потрібно проводити 
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відповідні наукові дослідження та розробляти водневі технології, тим більш, 

що напрацювання українських науковців в цій сфері є досить суттєвими. 

Біоенергетика в Україні має широкий спектр сировинних ресурсів які 

можна використовувати як шляхом прямого спалювання, так і для виробництва 

біогазу, біодизелю, біоетанолу, твердих паливних брикетів та ін. 

Це і відходи лісового господарства, сільського господарства, побутові відходи і, 

нарешті, спеціально вирощувана біомаса, зокрема – ріпак, сприятливі умови 

для вирощування якого є в багатьох регіонах України. Крім сировинної бази, в 

Україні є і технологічна та промислова база для розвитку промисловості з 

виробництва біодизелю, біоетанолу, біогазу. 

Вітроенергетика на даний час є найбільш розвиненим видом НВДЕ в 

Україні. Україна має власні розробки вітроенергетичних установок (ВЕУ) та 

власне промислове виробництво, є і ліцензійні ВЕУ. Працюють вісім вітрових 

електростанцій (ВЕС) в Криму, Приазов’ї та в Карпатському регіоні.  

Головним стримуючим фактором розвитку вітроенергетики в Україні є 

низька техніко-економічна ефективність ВЕУ, що не дозволяє їй конкурувати 

на рівних з традиційними видами енергії. Шлях досягнення більш високих 

показників ефективності – це збільшення одиничної потужності ВЕУ до 

мегаватного класу, залучення приватного капіталу для інвестування в 

вітроенергетичну промисловість. Цьому буде сприяти запровадження так 

називаного „зеленого” тарифу. 

Сонячна енергія в Україні на сьогодні використовується для гарячого 

водопостачання опалення, з використанням сонячних колекторів та виробництв 

електроенергії на основі фотоелектричних перетворювачів. 

Сонячні колектори випускаються підприємствами України, вітчизняні 

фотоелектричні установки тільки починають виходити на ринок, хоча 

відчувається гостра потреба в сировині за прийнятною ціною. Потрібна 

державна підтримка для відродження існуючого в країні потенціалу з 



Актуальні питання фізико-математичних та технічних наук:  
теоретичні та прикладні дослідження 

www.openscilab.org  Енергетика 

© Волк Л.Р., Серпутько В.О., Луцик І.Є.   
47 

виробництва сонячного кремнію (раніше 10 % світового виробництва було в 

Україні). 

Геотермальна енергетика є досить перспективним джерелом енергії для 

України. Найбільш сприятливі умови для використання геотермальних вод 

існують у Закарпатті і в Криму, але навіть в цих районах використовується не 

більше 2 % потенціалу. Геотермальні води можуть бути використані для 

опалення та гарячого водопостачання. Перспективним напрямом також є 

спорудження ГеоТЕС, які є екологічно чистими і рентабельними з низькими 

термінами окупності (менше 5 років). 

Джерел гідро потенціальної енергії існує достатньо у всьому світі, в 

Україні в тому числі. Це і енергія ґрунту, ґрунтових вод, водоймищ і повітря. 

Розвинута промисловість країни, низька ефективність використання енергії, 

значні обсяги стоків, відходів обумовлює дуже значний потенціал цієї 

вторинної енергії, який може бути використати при відповідному розвитку 

гідро потенціальних технологій. Науково-промисловий потенціал для 

створення вітчизняного виробництва гідро потенціальних а установок (ТНУ) в 

Україні достатній. Екологічна ефективність і економічна доцільність розвитку 

цього напряму доведені світовим досвідом. Перепонами на шляху 

широкомасштабного впровадження цих надзвичайно перспективних технологій 

в Україні є поки що їх відносно висока ціна систем з використанням ТНУ для 

приватних будинків, відсутність досвіду і спеціального обладнання для 

установки гідро потенціальних систем, а також відсутність інформації щодо 

переваг цих технологій. Для промислових підприємств головною причиною 

неуваги є ще поки що відносна дешева енергія традиційних джерел (газу, 

вугілля та ін.). 

Таким чином, наявний потенціал НВДЕ в Україні, її науково-

промисловий потенціал дозволяють в найближчий період значно збільшити 

темпи нарощування обсягів використання НВДЕ в країні. Але для цього 

потрібно за досвідом європейських країн створити умови для стимулювання 
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інвестиційної активності у цій сфері, залучаючи як власні, так і іноземні 

інвестиції. 
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Случайный характер электрической нагрузки определяет сложность 

моделирования потребления электрической энергии. В соответствие с этим, 

моделирование электрической нагрузки производится с помощью большого 

количества моделей с постоянной и переменными нагрузками, где каждый 

элемент нагрузки формируется одним (или несколькими) физическими 

устройствами, потребляющими электроэнергию, в том числе с учетом 

динамической составляющей устройств [1]. 

Хорошее знание нагрузки может привести к общему повышению всех 

функций, связанных с работой и управлением энергосистемы (как в зонах 

передачи, так и в области распространения). В соответствие с этим, возможны 

два разных типа моделей электрической нагрузки: модели спроса и 

реагирования [2-3]. 

Модели спроса — это модели, в которых моделирование осуществляется 

на основе поведения нагрузки по отношению к времени. На поведение системы 

влияет ряд факторов, главным образом экономические, временные и погодные 

факторы, и другие, которые можно рассматривать как случайные эффекты. 

Схема использования для индивидуальной нагрузки или группы нагрузок при 

низком уровне агрегации непредсказуемы. Кроме того, широкое разнообразие 

индивидуальных моделей использования может быть получена в любой точке 

нагрузки. Данная модель характеризует поведение нагрузки при изменении 

параметров электроснабжения (таких как напряжение, частота и рабочее 

состояние).  
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Кроме того, при моделировании на основе спроса используется 

ретроспективный анализ, т.е. статистические методы по объему накопленной 

информации за определенный промежуток времени (анализ временных рядов, 

модели регрессии и т.д.), а также использование искусственной нейронной сети 

в настоящее время приобретает широкое распространение. 

Краткосрочные модели прогнозирования потребления электрической 

энергии (24 часа) при наличии данных о температуре, выполняют следующие 

операции: 

1. Дифференциация входа (температура Tt в ~ и выход (электрическая 

нагрузка Lt) с использованием функций авто и взаимной корреляции для 

обеспечения стационарности этих двух процессов: 

;       (1) 

,       (2) 

с учетом ежедневной и еженедельной периодичности, в качестве  был 

принят оператор обратной разности. 

2. Идентификация модели передаточной функции путем 

предварительного входа. На этом этапе получена приблизительная оценка 

параметра в общей модели: 

,     (3) 

где  – стохастическая нагрузка,   (B) и  (B) - многочлены в B, а B - 

оператор обратного сдвига. 

3. Идентификация модели стохастической нагрузки с использованием 

автокорреляции и частичной автокорреляционной функции. 

4. Оценка параметров, используя условную сумму квадратов, и проверки 

параметров, путем изучения автокорреляции функции остатков и взаимной 
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корреляционной функции между предварительно отложенным входом и 

остатками. 

5. Прогноз краткосрочной почасовой электрической нагрузки. Модель 

также позволяет нам вычислить дисперсию прогноза. 

В соответствие с этим, получена следующая модель: 

;    (4) 

.  (5) 

Данная модель не учитывает нелинейность связи между наружной 

температурой и электрической нагрузкой. Кроме того, другие входы, такие как 

освещение и скорость ветра, не принимаются, поскольку они практически не 

влияют на электрическую нагрузку и часто коррелирует с наружной 

температурой. 

Таким образом, представлена краткосрочная модель, позволяющая с 

достаточной степени точностью прогнозировать потребление электрической 

энергии.  
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Достижения в области искусственного интеллекта, мягких вычислений и 

смежных научных областей создали новые возможности и проблемы для 

исследователей в решении сложных и нерешенных проблем и систем, которые 

не могут быть решены традиционными методами. Многие традиционные 

подходы, разработанные для математически правильных задач с точными 

моделями, могут не обладать автономностью и способностью принимать 

решения и, следовательно, не могут обеспечить адекватные решения в условиях 

неопределенности и нечеткости среды. Интеллектуальные системы 

представляют новый подход к решению этих сложных проблем с 

неопределенностью. Интеллектуальные системы определяются с такими 

характеристиками, как высокая степень автономности, рассуждение в условиях 

неопределенности, более высокая производительность при поиске целей, 

высокий уровень абстракции, слияние данных с множества датчиков, обучение 

и адаптация и т. д. [1] 

Электроэнергетическая система является сложной или неопределенной, 

чтобы представить его в полной и точной математической модели. И все же 

есть потребность в проектировании, оптимизации и контролировании 

(управлении) поведения данной системы. Мотивация для создания 

интеллектуальных систем исходит из попыток имитировать такой процесс, не 

требуя точных математических моделей. Существуют следующие основные 

компоненты для разработки интеллектуальных систем: сбор и представление 

знаний, вывод и процесс принятия решений. 
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Общеизвестно, что можно рассмотреть три возможных типа 

представления информации (знаний), описывающих взаимосвязи между входом 

и выходом или причинно-следственными связями нелинейных систем. Это 

количественная аналитическая модель, данные и эвристические правила, как 

показано на рисунке 1. Когда ни один из этих типов информации не может 

обеспечить соответствующие полные и достаточные знания о поведении 

системы, необходимо будет объединить все три гетерогенных области 

информации. В соответствие с этим, потребуется рассмотреть различные 

стратегии моделирования электроэнергетической системы для управления и 

сбора различных типов информации. 

 

Нелинейная 
электроэнергетическая 

система

Вход
(причина)

Выход
(результат)

Эвристические правила

Эмпирические данные

Аналитическая модель

Входной 
домен

Выходной
домен

 
Рис. 1. Различные схемы представления знаний. 

 

Исследования по разработке интеллектуальных систем разбросана по 

нескольким дисциплинам. В общем, интеллектуальные системы основаны на 

экспертных системах или технологиях мягких вычислений, таких как нечеткая 
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логика, нейронные сети и эволюционные стратегии. Применение экспертных 

методов системного программирования для оказания помощи в процессе 

управления, а также в мониторинге и диагностике электроэнергетической 

системы, возможно, является самой передовой областью интеллектуальных 

систем. Имеются ряд успешных примеров применения экспертных систем, 

таких как CRAFR, TEXSYS, GEMS и другие. Однако современные приложения 

основаны на правилах алгоритмах, которые созданы вручную, и, как правило, 

им не хватает возможности автономно добавлять знания в свои базы данных 

или адаптироваться к динамическим изменениям среды. С другой стороны, 

мягкие вычислительные технологии обеспечивают потенциал для автономного 

обучения, систематического мышления и адаптируемости, и, следовательно, 

открывают возможности для построения интеллектуальных систем. 

С середины 1980-х годов в исследованиях, связанных с интеллектуальной 

технологией, в том числе нейронными сетями, нечеткой логикой и 

эволюционными стратегиями, произошел значительный прорыв. Наиболее 

заметными исследованиями являются Werbos (1989) по обратному 

распространению, Widrow (1985) по формулировке Adaline и Narendra и 

Parthasarathy (1990) по нейронным сетям для идентификации и контроля 

системы. Другой областью, которая имеет потенциал для развития 

интеллектуальных систем, является нечеткая логика и нечеткое управление. В 

отличие от классических логических систем, нечеткая логика направлена на 

формулировку моделей рассуждений, которые являются скорее 

приблизительными, чем точными. Нечеткая логика обеспечивает допуск к 

неточности. Эта характеристика привлекла внимание исследователей и 

инженеров в различных дисциплинах к разработке основанных на правилах 

методологий для неопределенных систем (Zadeh, 1973; Kosko, 1992).  

Таким образом, эволюционные стратегии обеспечивают оптимальные 

методы поиска точек посредством эволюции и адаптации и полезны для 

оптимизации сложных или плохо определенных задач. В соответствие с этим, 
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является необходимым возможность разработки интеллектуальных систем и их 

применению для оптимизации и управления электроэнергетической. 
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Аналіз відео та зображень – перспективна галузь штучного інтелекту і 

машинного навчання, яка стрімко розвивається. Проте, це є більш складним та 

комплексним процесом з точки зору побудови моделі та архітектури. Тому, 

перш за все дана робота є актуальною через цінність досліджень в напрямку 

розвитку методів обробки та аналізу відео контенту.  

Серед задач аналізу відео можна виділити класифікацію (визначення, до 

якого класу або категорії відноситься відео за його змістом), тегування (пошук 

набору тегів, що описують зображення), виявлення послідовностей (пошук 

характерних послідовностей кадрів на відео, які характеризують певний процес 

або дії), виявлення аномалій (пошук відео в наборі, які містять ознаки, що 

вирізняють їх від більшості інших подібних відео послідовностей), 

виокремлення окремих об’єктів у кадрі, передбачення. Очевидно, що для 

зручної роботи із відео необхідно оперувати представленнями, які легко 
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обробляти та аналізувати [9]. 

Метою цієї роботи є дослідження методів та способів визначення 

основних характеристик відео для його компактного представлення у вигляді 

дескрипторів ознак та дій. 

У ефективного дескриптора відео є чотири властивості:  

• він повинен бути універсальним, щоб добре представляти різні типи 

відео, залишаючись при цьому розбірливим. Наприклад, відео можуть 

містити пейзажі, природні сцени, спорт, телешоу, фільми, домашніх 

тварин, їжу і т. д.;  

• дескриптор повинен бути компактним: оскільки можлива робота із 

мільйонами відео; 

• він повинен бути ефективним в плані обчислень, оскільки в реальних 

системах очікується, що кожну хвилину будуть оброблятися тисячі 

відео;  

• він повинен бути простим в реалізації. Замість використання складних 

методів кодування функцій і класифікаторів хороший дескриптор 

повинен добре працювати навіть з простою моделлю (наприклад, 

лінійним класифікатором) [2]. 

Найрозповсюдженішим підходом до аналізу відео є розбиття його на 

кадри. Варто зазначити, що вилучення кожного кадру не є ефективним 

рішенням. Навпаки, необхідно фокусуватись на ключових кадрах, що 

забезпечують найбільш точний і компактний підсумок відео-вмісту.  Динамічне 

вилучення ключового кадру не повинно базуватися на тривалості поточного 

кадру. Чим більше змінюється поточний кадр, тим більше ключових кадрів слід 

виділити, навіть якщо поточний кадр не довгий. Навіть при тривалому знімку, 

якщо картинка в основному незмінна, ми повинні витягти менше ключових 

кадрів. Якщо поточне зображення камери повністю чорне, ми не повинні 

витягувати жодних ключові кадрів [3]. Варто враховувати такі критерії під час 
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вилучення ключових кадрів:  

Критерії вибору для вилучення ключових кадрів: 

• Кадр, який досить відрізняється від попередніх, використовуючи 

абсолютні відмінності в кольоровому просторі RGB 

• Оцінки яскравості вилучених кадрів  

• Оцінки ентропії / контрасту вилучених кадрів 

Після вилучення ключових кадрів наступним завданням є їх аналіз. 

 Результат класифікації може бути обчислений на основі розгляду 

окремих кадрів, а також можуть бути використані рекурентні нейронні мережі 

для моделювання послідовності представлень кадрів. Варто зазначити, що 

важливим є врахування таких аспектів розпізнавання під час аналізу відео: 

● Контекст. Відео – це цілісна послідовність кадрів, які разом 

зображають певну дію або процес. До того ж, можлива така ситуація: 

відеоролик зображає проїжджаючи машину, але на деяких кадрах вона 

не зображена. Це вплине на результат класифікації, бо, якщо в 

переліку класів є такий, який пов’язаний з машинами, а згорткова 

нейронна мережа асоціює наявність машини на зображенні з ним, то 

для тих кадрів, де машина відсутня, CNN може видавати неправильні 

передбачення, що вплине на кінцевий результат. 

● Послідовність. Певну складну дію або процес на відео можна 

ідентифікувати за послідовністю кадрів, що розглядаються в 

правильному порядку, але, якщо розглядати кожен окремо або в 

довільному порядку, в загальному випадку такий підхід не 

працюватиме. 

CNN – тип нейронних мереж, що найкраще підходять для опрацювання та 

аналізу зображень, а кадри можна вважати теж зображеннями. Цей тип 

нейронної мережі складається з двох основних етапів – визначення ключових 

ознак та класифікація.  Для даного дослідження етап класифікації не є 
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потрібним, тому що важливо тільки отримати вектор основних характеристик 

кадру, що буде описувати контекст зображення. Проаналізовано такі популярні 

архітектури як GoogleNet, AlexNet, VGG-16, ResNet50, ResNet152, Inception_v3,  

EfficientNet_b7 [4]. Для тренування вище перелічених архітектур 

згорткових нейронних мереж було обрано набір даних ImageNet, який налічує 

більше 14 млн зображень та 2048 поділених класів. Цього цілком достатньо для 

початкового тренування мережі, яка буде готовою розпізнати базові 

характеристики об’єктів.  

 Було проведено порівняльний аналіз  найбільш популярних архітектур 

згорткових нейронних мереж, який наведено в таблиці 1.  

 

Таблиця 1. Порівняльний аналіз ваних архітектур CNN  

Архітектура CNN К-сть шарів 
К-сть 

параметрів 

Топ-1 

точність 

Топ-5 

точність 

GoogleNet 22 7 млн. 74.8% 92.2% 

AlexNet 8 61 млн. 68.5% 84.7% 

VGG-16 16 138 млн. 71.3% 90.1% 

ResNet50 50 23 млн. 77.7% 93.8% 

ResNet152 152 60 млн. 76.6% 93.1% 

Inception_v3 48 24 млн. 77.9% 93% 

Після проходження через шари обробки нейронної мережі, кожен кадр 

перетворюється на вектор дійсних чисел, що є набором ключових ознак 

виділених та розпізнаних об’єктів зображення. В результаті застосування 

такого перетворення за допомогою штучної нейронної мережі відео 

репрезентується як масив векторів, які описують контекст того, що було 

зображено на кожному кадрі відео-ряду.  
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На перший погляд, більше шарів - краще, але через проблему зникаючого 

градієнта ваги моделей перші шари не можуть бути коректно оновлені через 

зворотне розповсюдження градієнта помилок [5]. 

Також останнім часом набувають поширення 3D згорткові нейромережі. 

Третій вимір враховує час, тобто такі нейромережі моделюють розподілені в 

часі двовимірні зображення. Фільтри цієї моделі вибірково фокусуються на 

появі та переміщенні в різні моменти відео-фрагменту. За допомогою 

архітектури з тривимірними згортковими нейронними мережами отримують 

гарні результати, але такі мережі мають достатньо велику кількість параметрів, 

що вимагає значного часу навчання, великого обсягу пам’яті на GPU, а 

відповідно їх навчання видається менш економічно ефективним. Навчання цієї 

мережі можна проводити використовуючи набір даних Kinetics - цей набір 

даних достатньо великий, аби не відбувалося перенавчання навіть мереж із 200 

шарами. Варто зазначити, що якщо значна частина відео не містить дії, що 

повинна детектуватися, результат буде неправильним через те, що 3D 

архітектура обробляє окремі сегменти відео і результати передбачень на 

окремих сегментах усереднюються [6]. 

Дослідження існуючих рішень та наукових робіт на тему аналізу відео 

дозволило з’ясувати сучасний стан предметної області, а також спростило 

пошук рішень для досягнення поставленої мети – представлення основних 

репрезентативних характеристик відео. Встановлено, що важливою є попередня 

обробка відео, а саме розбиття його на ряд ключових кадрів із їх оптимізацією 

колірної схеми та роздільної здатності. Враховуючи існуючі методи та підходи 

для визначення векторів ознак, було розглянуто використання згорткових 

нейронних мереж для аналізу відео та зображень. Кожен кадр відео-ряду зручно 

опрацьовувати таким типом моделі нейронної мережі для визначення 

особливостей зображених об’єктів. Причому, ефективними є використання як 

2D та і 3D архітектур згорткових нейронних мереж. Отриманий набір векторів 

представлення є зручним для подальшого опрацювання і може бути 
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використаний для такого ряду завдань: класифікація та підрахунок об’єктів, 

знаходження співпадінь між кадрами, вилучення дублікатів, генерація опису 

відео. 
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Одной из важных составных частей технологического процесса 

изготовления сверхбольших интегральных схем (СБИС) является подготовка с 

помощью систем автоматизированного проектирования (САПР) входной 

информации для генератора изображений фотонаборной установки. Для 

каждого объекта топологии создается изображение, которое составляется из 

отдельных областей-прямоугольников, объединение которых дает изображение 

всего объекта.  

Создание управляющей программы для генерации изображения 

порождает большое число задач, многие из которых решаются методами 

вычислительной геометрии и оперируют обычно геометрическими объектами 

типа многоугольник или прямоугольник [1–6]. При решении такого рода задач 

часто возникает необходимость в использовании теоретико-множественных 

операций над многоугольниками, позволяющими находить их объединение, 

пересечение и разность, что и описывается в данной работе. 

Основные понятия и определения. Многоугольник M на плоскости 

задается своей границей – замкнутой непересекающейся ломаной линией, 
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состоящей из отрезков прямых, или сторон многоугольника. Эту границу 

можно определить упорядоченным множеством угловых точек, или вершин 

многоугольника P = (p1, p2, …, pn), получаемых при последовательном обходе 

его вдоль границы (рис. 1). В свою очередь, угловую точку pi, где i ∈ {1, 2, …, 

n}, можно задать парой (xi, yi) декартовых координат на плоскости. 

Так как каждая пара соседних угловых точек ограничивает 

соответствующую сторону многоугольника, его границу можно задать также 

упорядоченной последовательностью сторон многоугольника S = (s1, s2, …, sn), 

где s1 = (p1, p2), s2 = (p2, p3), …, sn = (pn, p1). Каждой стороне si многоугольника 

поставим в соответствие ориентированную прямую vi, содержащую точки pi и 

pi+1. Будем считать, что она ориентирована от pi к pi+1. 

Обход границы многоугольника, а также любые перемещения по 

отрезкам границы будем всегда выполнять в прямом порядке, т.е. в 

соответствии с ориентацией прямых, с которыми связаны стороны 

многоугольника. 

Вершина p1, которая служит начальной угловой точкой для 

последовательного обозначения отрезков, образующих границу 

многоугольника, называется начальной. В качестве начальной будем выбирать 

вершину, наиболее удаленную от начала координат. 

Внутренними углами многоугольника являются углы, ограничивающие 

область плоскости, которую занимает многоугольник, и образованные парами 

его смежных сторон. Если внутренний угол меньше 180°, будем называть его 

выпуклым, а если больше 180°, – вогнутым. 
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Рис. 1. Вершины и стороны 

многоугольника M 

Рис. 2. Пересекающиеся между собой 

многоугольники M1 и M2 

 

Рассмотрим теперь два пересекающихся между собой многоугольника M1 

и M2 (рис. 2). Любой из них будем называть сопряженным по отношению 

к другому многоугольнику. 

 Результирующие многоугольники, полученные с помощью теоретико-

множественных операций объединения, пересечения и разности 

многоугольников M1 и M2, будут содержать в себе только те точки плоскости, 

каждая из которых принадлежит: хотя бы одному из многоугольников M1 и M2 

(объединение); одновременно и многоугольнику M1 и многоугольнику M2 

(пересечение); многоугольнику M1, но не многоугольнику M2 (разность). 

Точки плоскости, в которых стороны многоугольников M1 и M2 

пересекаются между собой, будут разбивать границу каждого из них на k 

фрагментов (эти точки отмечены на рисунке небольшими квадратами).  

Обозначим через M+ тот из многоугольников M1 и M2, начальная вершина 

которого расположена дальше относительно начала координат. Начав с этой 

вершины, выполним обход границы многоугольника M+, обозначая через λ1, λ2, 

…, λk точки пересечения его сторон со сторонами сопряженного 

многоугольника в том порядке, в котором эти точки встречаются при обходе 

границы. 
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Каждую пару фрагментов границы, один из которых принадлежит 

многоугольнику М1, а другой – многоугольнику М2, будем называть 

альтернативными по отношению друг к другу, если они начинаются и 

заканчиваются в одних и тех же соседних точках пересечения λi и λj, где i = 

1, 2, …, k, j = i + 1 для i < k и j = 1 для i = k. 

Таким образом, из всех фрагментов, на которые разбиваются границы 

многоугольников M1 и M2 точками пересечения λ1, λ2, …, λk, можно составить k 

пар альтернативных фрагментов P1, P2, …, Pk,  где Pi – пара альтернативных 

фрагментов, начинающихся в точке пересечения λi (i = 1, 2, …, k). 

С другой стороны, каждую пару альтернативных фрагментов, если 

перемещаться по одному из них в прямом, а далее по другому – в обратном 

направлении, можно рассматривать как границу многоугольника, который 

является частью какого-то одного из многоугольников M1 и M2. Такой 

многоугольник, граница которого из всех точек пересечения содержит только 

две соседние точки λi и λj, будем называть M-компонентом. 

Методы объединения, пересечения и разности многоугольников M1 и 

M2. Они основаны на использовании одной и той же последовательности 

следующих действий. 

1. Из многоугольников M1 и M2 выбирается многоугольник M+, начальная 

вершина которого более удалена от начала координат. 

2. Выполняется обход границы многоугольника M+ от начальной вершины 

с последовательным нахождением всех точек пересечения его сторон со 

сторонами сопряженного многоугольника. 

3. С помощью правил 1 – 4 (см. приложение) уточняется статус 

найденных точек пересечения с удалением тех из них, которые 

оказываются вырожденными; в итоге определяется упорядоченное 

множество точек пересечения Λ = (λ1, λ2, …, λk). 
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4. Формируется упорядоченное множество P = (P1, P2, …, Pk) пар 

альтернативных фрагментов (в другой интерпретации – M-компонентов 

многоугольников M1 и M2). 

5. При выполнении операций объединения или пересечения поочередно 

перебираются элементы множества P с выбором из каждой пары только 

одного фрагмента в соответствии с правилом: если на предыдущем 

шаге из пары Pi-1, где i ϵ {2, 3, …, k}, был выбран фрагмент границы 

одного многоугольника, то на следующем шаге из пары Pi будет выбран 

фрагмент границы другого, сопряженного ему многоугольника. На 

первом шаге при поиске объединения из пары P1 будет выбираться 

фрагмент границы многоугольника, сопряженного с M+, а при поиске 

пересечения – фрагмент границы многоугольника M+. В результате 

выбранные из пар P1, P2, …, Pk фрагменты в совокупности и составят 

границу результирующего многоугольника. При выполнении операции 

разности элементы множества P интерпретируются не как пары 

фрагментов, а как как M-компоненты многоугольников M1 и M2. В этом 

случае разность многоугольников M1 и M2 (из M1 вычитается M2) будет 

представлять собой совокупность элементов множества P с четными 

индексами если M+ есть M1, или с нечетными индексами если M+ есть 

M2.   

Результат выполнения операций объединения, пересечения и разности 

многоугольников M1 и M2, образующих различные типы пересечений своих 

сторон, показан на рисунках 2, 3 и 4. Границы результирующих 

многоугольников отмечены пунктирной зеленой линией. Возможные точки 

пересечения, получившие статус обычной точки пересечения, обозначены 

зелеными квадратами. Все вырожденные точки пересечения изображены 

красными квадратами. 
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Рис. 3. Результат выполнения операции объединения многоугольников M1 и M2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Результат выполнения операции пересечения многоугольников M1 и M2 
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Рис. 5. Результат выполнения операции вычитания многоугольников M1 и M2 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Варианты пересечений сторон многоугольников между собой 

Пересечение первого типа. Это самый распространенный вариант 

пересечения сторон, который продемонстрирован на рис. 1. Здесь каждая из 

точек пересечения является внутренней точкой для каждой из сторон, 

образующих пересечение. 

Пересечение второго типа. Этот вариант пересечения сторон 

характерен тем, что точка пересечения является внутренней точкой стороны 

одного многоугольника и концевой точкой двух смежных сторон другого 

многоугольника, т. е. совпадает с его вершиной. 

Правило упрощения 1. Если обе смежные стороны многоугольника, 

образующие со стороной si сопряженного многоугольника пересечение 

второго типа, целиком содержатся в одной из полуплоскостей, 

расположенных слева или справа от ориентированной прямой vi, то такое 

пересечение будем называть вырожденным пересечением и считать, что в 

данном случае границы не пересекаются. Это влечет за собой уменьшение на 

единицу общего числа точек пересечения и общего числа фрагментов в 

границах каждого из многоугольников. 
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Пересечение третьего типа. Этот вариант пересечения сторон 

характеризуется тем, что точка пересечения является концевой точкой двух 

смежных сторон как в одном, так и в другом многоугольнике. 

Правило упрощения 2. Если из точки пересечения третьего типа можно 

провести два луча, разбивающих всю плоскость на два больших сегмента так, 

что смежные стороны одного многоугольника окажутся в одном сегменте, а 

смежные стороны сопряженного – в другом сегменте, то такое пересечение 

будем называть вырожденным. Это, как и в случае вырожденного пересечения 

второго типа, влечет за собой уменьшение общего числа точек пересечения 

и общего числа фрагментов в границах каждого из многоугольников. 

Пересечение четвертого типа. Этот вариант пересечения сторон 

характерен тем, что сторона одного и сторона другого многоугольника лежат на 

одной прямой, при этом каждая из сторон включает в себя общий отрезок 

данной прямой. Концевые точки такого общего отрезка рассматриваются как 

возможные точки пересечения, каждая из которых после дополнительного 

анализа получит статус обычной или вырожденной точки пересечения. Анализ 

возможных точек пересечения на вырожденность с помощью приведенных 

ниже правил завершения выполняется по-разному в зависимости от ориентации 

на плоскости сторон, включающих в себя общий отрезок. 

Правило завершения 1 применяется, если стороны, содержащие общий 

отрезок, имеют противоположную направленность. Анализируются внутренние 

углы многоугольников, связанные с концами общего отрезка. Если 

выполняется операция объединения, то в случае выпуклого угла 

соответствующая возможная точка пересечения получает статус обычной точки 

пересечения, а в случае вогнутого угла – статус вырожденной точки 

пересечения. Для операции пересечения условия меняются на 

противоположные. 

Правило завершения 2 применяется, если обе стороны, содержащие 

общий отрезок, однонаправленные. В данном случае одну из возможных точек 
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пересечения, располагающихся по концам общего отрезка, будем считать 

начальной, а другую – конечной в соответствии с порядком, в котором 

пронумерованы точки пересечения.  Начальная точка λbegin всегда преобразуется 

в вырожденную точку пересечения. Статус конечной точки λend определится 

позднее, в процессе реализации метода нахождения результирующего 

многоугольника (по аналогии с поздним связыванием в объектно-

ориентированном программировании), когда станет ясно, по стороне какого из 

многоугольников следует перемещаться, чтобы достичь точки λend. 

Теперь предположим, что стала известна сторона одного из 

многоугольников (назовем ее λend-гранью), перемещение по которой позволит 

достичь конечной точки λend. В этом случае статус точки λend определяется 

путем анализа связанного с ней внутреннего угла: 

1) для операции объединения: если одной из сторон, образующих 

внутренний угол, является λend-грань, то в случае выпуклого угла точка λend 

получает статус обычной точки пересечения, а в случае вогнутого угла – статус 

вырожденной точки пересечения; если же внутренний угол образован сторонами 

сопряженного многоугольника, не содержащего λend-грани, то правило меняется 

на противоположное, т.е. для выпуклого угла точка λend преобразуется в 

вырожденную точку пересечения, а для вогнутого угла – в обычную точку 

пересечения. 

2) для операция пересечения: если одной из сторон, образующих 

внутренний угол, является λend-грань, то в случае выпуклого угла точка λend 

получает статус вырожденной точки пересечения, а в случае вогнутого угла – 

статус обычной точки пересечения; если же внутренний угол образован 

сторонами сопряженного многоугольника, не содержащего λend-грани, то 

правило меняется на противоположное, т.е. для выпуклого угла точка λend 

преобразуется в обычную точку пересечения, а для вогнутого угла – 

в вырожденную точку пересечения. 

Статус концевых точек в пересечениях четвертого типа для операции 
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разности определяется несколько более сложно и здесь не описывается. 
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Охріменко Ольга Всеволодівна,  

старший викладач кафедри математика та фізики  

Військового Інституту Телекомунікацій та Інформатизації імені Героїв Крут 
      

   За останні півтора десятка років став доступним для використання 

значний потенціал Глобальної системи визначення місцеположення (GPS), 

призначеної для навігації та визначення координат різних об'єктів, для 

наукових та прикладних досліджень. Головними факторами бурхливого 

розвитку GPS є її всепогодність, оперативність, висока   вартість. До цього слід 

додати, що конфігурація орбіт GPS–супутників дозволяє практично з будь–якої 

точки земної поверхні приймати сигнали щонайменше від чотирьох супутників, 

а як показує практика спостережень їх число коливається від п’яти до десяти. 

Існує ряд факторів, які впливають на точність вимірювання та достовірність 

отриманої інформації. Мета роботи- дослідити  метод Калмана  обробки 

навігаційних  даних з метою підвищення точності визначення 

місцезнаходження  рухомого об’єкта та достовірності отриманої інформації . 

     На сьогоднішній день у відкритих джерелах інформації відомостей про 

алгоритми й методику комплексної попередньої оцінки точністних 

характеристик GNSS, стосовно до рухомих об’єктів, не виявлено. Проте, слід 

зазначити, що рядом компаній офіційно поширюються програмні продукти 

прогнозування точністних характеристик GNSS. Наприклад, Побудова GPS-

мереж вимагає врахування специфіки GPS-технологій. До них слід віднести: 

залежність точності визначення компонент векторів від їх довжини та 

тривалості GPS-вимірювань[ 2  ]. Посібники практичного застосування GPS-
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технологій, мають суттєві розбіжності щодо рекомендацій із тривалості 

спостережень на векторах із довжинами у межах 10-50 км. Крім цього ці 

рекомендації не завжди чітко визначені і достовірні. У технічних паспортах 

GPS приймачів для векторів довжиною до 10-20 км, зазвичай, наводяться 

регресійні залежності точності виміру векторів від їхньої довжини. Однак вони 

не враховують тривалості спостережень, та факторів які можуть впливати на 

похибку позиціонування, не завжди спираються на методи ,які запропоновані. 

Тому в цій роботі, було поставлено мету ,розглянути метод Калмана, які на 

думку автора дають найбільш точний результат вимірювання.  

Основною метою дослідження є методи обробки навігаційних даних у 

системах у системах відстеження рухомих    об’єктів, а саме розглянуто метод 

який підвищує точність вимірювання координат, це алгоритм фільтрації 

Калмана. 

     Фактори, які впливають на похибку позиціонування координат і методи, 

які підвищують точність вимірювання координат. 

Проаналізуемо фактори,які впливають на похибку 

позиціонування.Основними джерелами помилок, що вносять похибки в 

обчислення точності навігаційних повідомлень у системі GPS. 

тропосферні затримки сигналу – величина похибки безпосередньо 

залежить від метеорологічних параметрів (тиск, вологість, температура,), а 

також від висоти супутника над горизонтом. Компенсація тропосферних 

затримок проводиться шляхом розрахунку математичної моделі цього шару 

атмосфери. Значення похибок не перевищують 30 м; 

похибка визначення відстані до супутника – помилка не корельована з 

іншими видами похибок. Її величина не перевищує 10 м; 

ефемеридна похибка – помилки обумовлені розбіжністю між фактичним 

положенням супутника і його розрахунковим положенням. Значення похибки 

зазвичай не більше 3 м.; 
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помилки обчислення орбіт – з'являються внаслідок неточностей прогнозу і 

розрахунку ефемерид супутників, виконуваних в апаратурі приймача. Похибка 

призводить до помилки вимірювання координат близько 1-2 м; 

похибка неточного визначення часу – призводить до виникнення 

систематичної помилки визначення координат близько 0.6 м. Усувається за 

допомогою встановлення сервера точного часу на приймачі; 

інструментальна помилка приймача – зумовлена наявністю шумів в 

електронному тракті приймача. Відношення сигнал/шум приймача визначає 

точність процедури порівняння, прийнятого від супутника і опорного сигналу, 

тобто похибка обчислення псевдодальності. Призводить до виникнення 

координатної помилки порядку 1.2 м; 

багатопроменевий прийом – з'являється в результаті вторинних 

відображень сигналу супутника від великих перешкод, розташованих в 

безпосередній близькості від приймача. Виникає явище інтерференції і 

вимірювана відстань виявляється більше дійсної. Найкращим способом 

боротьби вважається раціональне розміщення антени приймача щодо 

перешкод; 

геометричне розташування супутників – при обчисленні сумарної 

помилки необхідно врахувати взаємне положення приймача і супутників. Для 

цього вводиться спеціальний коефіцієнт геометричного зниження точності 

GDOP (Geometric Dilution Of Precision), на який необхідно помножити всі 

перераховані вище помилки, щоб отримати результуючу помилку. Вона 

обернено пропорційна обсягу фігури, яка буде утворена, якщо провести 

поодинокі вектори від приймача до супутників. Велике значення GDOP 

свідчить про невдале розташування сателіта і велике значення помилки.[ 10] 

 Розглянемо методи, які підвищують точність вимірювання. 

1. Метод зіставлення (Messmethode mit direktem Vergleich)- метод прямого     

вимірювання з одноразовим порівнянням вимірюваної величини з усіма 

вихідними величинами багатозначної нерегульованої міри. Приклади 1. 
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Вимірювання довжини лінійкою з поділками. 2. Вимірювання інтервалу часу 

годинником. 

2. Метод одного збігу - метод прямого вимірювання з одноразовим 

порівнянням       вихідних величин двох багатозначних нерегульованих мір, з 

різними за значеннями ступенями, нульові позначки яких зсунуті між собою на 

вимірювану величину. Приклади 1. Вимірювання довжини за допомогою двох 

лінійок з поділками, ціни яких знаходяться в певному відношенні 

(штангенциркуль). 2. Вимірювання часу за допомогою двох послідовностей 

періодичних імпульсів, періоди яких знаходяться в певному відомому 

відношенні.Метод збігу полягає в тому, що різниця міх ефектами, які викликані 

діяннями вимірюваної і зразкової величини, визначається за збігом шкал або 

періодичних сигналів. (Приклади: вимірювання довжини штангенциркулем з 

ноніусом та частоти стробоскопом). 

3. Метод подвійного збігу(метод коінциденції, Koinzidenzmessmethode) - 

метод прямого вимірювання з одноразовим порівнянням двох квантованих 

фізичних величин: вимірюваної та відтворюваної багатозначною 

нерегульованою мірою. Приклади 1. Вимірювання зі стикованих інтервалів 

часу за допомогою послідовності періодичних імпульсів з відомим значенням 

їх періоду. 2. Вимірювання зі стикованих відрізків довжини за допомогою 

лінійки з відомим значенням поділок. 

4. Метод зрівноваження з регульованою мірою(Nullmessmethode) - метод 

прямого вимірювання з багаторазовим порівнянням вимірюваної величини та 

величини, що відтворюється мірою, яка регулюється, до їх повного 

зрівноваження. Приклад Вимірювання електричної напруги компенсатором; 

зважування на рівноплечих терезах (метод протиставлення). 

Цей метод ще має назву - нульовий метод вимірювання, бо відрізняється 

тим, що результуючий ефект діяння вимірюваної Х і зразкової XЗ величин на 

пристрій порівняння доводять до нуля. 
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5.Диференційний метод (різницевий метод, Differentielle Messung) - 

метод вимірювання, за яким невелика різниця між вимірюваною величиною та 

вихідною величиною одноканальної міри вимірюється відповідним засобом 

вимірювання. Диференціальний метод вимірювань - метод вимірювань, за 

якого вимірювана величина порівнюється з однорідною величиною, що має 

відоме значення, незначно відрізняється від вимірюваної величини, при якому 

вимірюється різниця між цими двома значеннями. 

6.Метод заміщення(Substitutions-Messmethode) - метод непрямого 

вимірювання з багаторазовим порівнянням до повного зрівноваження вихідних 

величин вимірювального перетворювача з почерговим перетворенням ним 

вимірюваної величини та вихідної величини регульованої міри. 

7.Метод заміщення - метод вимірювань, при якому ефект діяння 

вимірюваної величини на пристрій порівняння (компаратор, вимірювальний 

прилад) запам'ятовується, а потім відновлюється діянням на нього зразкової 

величини. Приклад - вимірювання опору неточною мостовою схемою з 

застосуванням заміщуючого магазина опору. З визначень диференціального і 

нульового методів вимірювань випливає, що вони є окремими випадками інших 

методів порівняння з мірою, причому кожний з них визначається ступенем 

повноти реалізації цих методів. Нульовий метод має місце при повній 

компенсації, повному протиставленні, заміщенні чи збігу (в межах 

можливостей компаратора), а диференціальний - при неповній реалізації цих 

методів. 

8.Компенсаційний метод вимірювань полягав в тому, що на вході 

пристрою порівняння (компаратора) одночасно діють дві величини - полярна 

або векторна вимірювана і такої ж фізичної природи зразкова величина, розмір 

якої відтворюється мірою, а співвідношення між їх розмірами визначається за 

вихідним сигналом пристрою порівняння. Приклад - вимірювання напруги 

постійного струну за допомогою компенсатора шляхом її порівняння з ЕРС 
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нормального елемента[5 ]. На прикладі розглянемо метод , який  підвищує 

точність вимірювання. 

Метод , який  підвищує точність  вимірювань (метод Калмана) 

Алгоритм фільтрації Калмана – послідовний рекурсивний алгоритм, який 

використовує прийняту модель динамічної системи для отримання оцінки, що 

може бути істотно скоригована в результаті аналізу кожної нової вибірки 

вимірювань у часовій послідовності [1]. Це рекурентний метод,який можна 

віднести за своїм алгоритмом до метода заміщення.Цей алгоритм 

застосовується в процесі управління багатьма складними динамічними 

системами, так як це математичний апарат, який дозволяє згладжувати дані на 

льоту, не накопичуючи їх для аналізу. При управлінні динамічною системою, 

перш за все, необхідно повністю знати її фазовий стан в кожен момент часу. 

Але виміряти всі змінні, якими необхідно управляти, не завжди можливо, і в 

цих випадках фільтр Калмана є тим засобом, який дозволяє відновити відсутню 

інформацію за допомогою наявних неточних (зашумленних) вимірювань. [3] 

Також даний метод фільтрації використовується для обробки даних від 

датчиків і будь-яких пристроїв. Як правило, такі показники схильні до шумів і 

відхилень, їх потрібно відсікати. Алгоритм фільтрації Калмана дозволяє 

відкидати піки(викиди) [2] і бачити усереднену, найімовірнішу картину 

процеcу. 

По-перше, фільтр Калмана є алгоритмом оптимальної рекурсивної обробки 

даних. Існує безліч способів визначення оптимальних засобів, що 

залежать від критеріїв, обраних для оцінки ефективності. Одним з аспектів 

оптимальності є те, що фільтр Калмана включає всю інформацію, яка може бути 

надана йому. Він обробляє всі дані доступні для виміру, незалежно від їх 

точності, для оцінки поточного значення змінних, що представляють інтерес, з 

використанням: 

знання динаміки системи і вимірювального пристрою; 
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статистичний опис системних шумів, помилок вимірювань і невизначеності 

в моделях динаміки і будь-яку доступну інформацію про вихідних умовах 

цікавлять змінних [7,8] 

Однак для оцінки місцерозташування на пристроях Android загальна теорія 

зводиться до іншої форми. Провайдери розташування Android надають 

місцерозташування у вигляді широти і довготи разом з точністю, яка 

визначається як єдине число, виміряне в метрах. Реалізація рішення передбачає, 

що найкраща оцінка поточного місцезнаходження є останнім відомим місцем 

розташування, і якщо об’єкт перебуває у русі, то можливо використовувати 

приймачі Android пристрою для отримання більш точної оцінки. 

По-перше, фільтр Калмана є алгоритмом оптимальної рекурсивної обробки 

даних. Існує безліч способів визначення оптимальних засобів, що залежать від 

критеріїв, обраних для оцінки ефективності. Одним з аспектів оптимальності є 

те, що фільтр Калмана включає всю інформацію, яка може бути надана йому. 

Він обробляє всі дані доступні для виміру, незалежно від їх точності, для 

оцінки поточного значення змінних, що представляють інтерес, з 

використанням. 

1. Проведено аналіз методів вимірювання обробки навігаційних  даних з 

метою підвищення точності визначення місцезнаходження  рухомого об’єкта та 

достовірності отриманої інформації . 

2. Проаналізовано основні джерела помилок, що вносять похибки в 

обчислення точності навігаційних повідомлень у системі GPS.  

3 .Показано та визначено основні джерела похибок ,які впливають на 

точність навігаційних  обчислень в GPS cистемах. 

4. Розглянуто метод фільтрації Калмана, як один із сучасних методів 

фільтрації геолокаційних даних. 

5. Фільтрацію доцільно проводити спочатку на джерелі даних, а потім на 

споживачі інформації. Попередня фільтрація дозволяє позбутися від 

надлишкових і помилкових даних, тим самим знизивши навантаження на канал 
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передачі даних. Остаточну фільтрацію необхідно виконувати на 

високопродуктивних системах з метою отримання максимально ефективної 

фільтрації. 
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A series of works is devoted to the issues of the resistance of various 

encryption algorithms to the linear cryptanalysis method. In [8], L. Knudsen 

considered the issues of constructing Feistel-type encryption schemes that are 

resistant to linear and differential cryptanalysis methods. V. Shorin, V. Zheleznyakov 

and E. Gabidulin proved in 2001 that the Russian algorithm GOST 28147-89 is 

resistant to these methods.  

The main idea of using linear cryptanalysis of nonlinear approximations [9] is 

to enrich the class of approximating functions (of m variables) with nonlinear 

functions and increase the quality of approximation due to this. In this case, the 

cryptanalyst has to deal with the difficulties of choosing nonlinear approximations 

and combining nonlinear approximations of individual rounds. 

N. Tokareva has investigated the possibilities of quadratic cryptanalysis of 

block ciphers, which are based on quadratic approximations of a special kind [1,4]. 

Namely, a binary operation  was defined in [10] for each integer , , 

on the set of vectors , which, basedon its properties, can be considered an analog 

of the scalar product of vectors over Z2. The definition was given in the framework of 

the code-theoretic approach; in this case, it was essentially used the classification of 

Z4-linear Hadamard-type codes obtained in the works by D. Krotov [3,4]. For a fixed 

https://orcid.org/0000-0002-4373-2047
mailto:shirin07@ya.ru
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vector , the function  of the variables  is linear or 

quadratic. 

The work is of the theoretical character. Modifications of algorithms for the 1 

and 2 linear Matsui cryptanalyses [2] are proposed for the extended class of 

approximating functions. Formulas are given for calculating the absolute values of 

the dominance and reliability of the algorithms. It is shown that the use of k-bent 

functions as encryption functions allows us to reduce the maximum absolute value of 

prevalence to its minimum value and, therefore, to maximize the cipher's resistance to 

these quadratic approximations. Examples of four-bit substitutions recommended for 

use in the replacement nodes (S-blocks) of the algorithms GOST 28147-89, DES, 

s3DES are considered. Using a computer, it has been shown that for all these 

substitutions (except for one) there are more probable (compared to linear) quadratic 

relations of a special form for the input and output bits of these substitutions [1,5]. 

In [7], the results of studies on the construction of correlation matrices based 

on the binary product  for six-digit transformations, as well as quadratic 

approximations and their combined use with linear correlation equations for 

determining key bits, are presented. This paper is a continuation of [7], and we 

consider the construction of correlation matrices based on the binary operation  

for four-bit S-block transformations of the symmetric encryption algorithm GOST 

28147-89, as well as the formation of quadratic approximations for round 

transformations. Also, for a five-round XOR modification of the symmetric 

encryption algorithm, GOST 28147-89 we consider the formation of the 

approximation equation for the input and output bits, the issues of finding round keys, 

and the use of quadratic cryptanalysis. 

For the class of all Boolean functions of  m variables , let binary vectors 

,  be defined, where . For these 
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binary vectors and any , the binary operation :  ,   

is defined in a following way [1]: 

,      (1) 

here  denotes the sum modulo 2 for ,  is the usual scalar 

product of binary vectors over , i.e. . Note that 

coordinates of ,  participate in the operation  

 unequally. Namely, for the given k, exactly 2k first coordinates of each of the 

vectors u, v are in both quadratic summands and linear ones; the others are only in 

linear ones. It follows from the definition that, for example, for : 

,     (2) 

here  is obtained from the vector v by a permutation 

of the coordinates   and . 

As an example, we give an expression for the operation  when : 

  (3) 

The application of nonlinear approximations in linear cryptanalysis using the 

Matsui algorithm for block ciphers with r rounds of encryption is based on the 

following equation [1,2]:  

     (4) 

This equation holds with some probability  with 0 , 

where the parameter ε is called the predominance of equality (4).  

In [1], formulas are given for calculating the absolute values of the 

predominance ε (associated with calculating Walsh-Hadamard coefficients k) and for 

calculating the reliability of algorithms. In the book by A.G. Rostovtsev and E.B. 
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Makhovenko [11], a series of extreme four-digit permutations S1, …, S10 is given that 

are recommended for S-blocks of the standard GOST 28147-89. From each 

permutation by multiplying it by affine permutations, a whole class of extremal 

substitutions is obtained. All of them are selected so as to maximize the resistance of 

the cipher to methods of the linear and differential cryptanalysis.  

The number of functions in the class Δ4 is equal to 28. 16 of them are linear 

functions, 12 are quadratic ones, which can be listed as follows [5]: 

 , 

  , 

   

The binary vector  in the binary operation  is multiplied 

by integers from 0 to 15. Consider the relations      (5) 

where for i = 1 numbers from 0 to 15 and the identic permutation π correspond to the 

vector a (what corresponds to all linear combinations of bits of P); for i = 2 the 

numbers 5, 6, 9, 10 and permutations π = id, (1324), (1342) correspond to the vector 

a (what corresponds to quadratic combinations of bits of P). 

Similarly for j = 1 and 2, we choose values for b and σ. Under these conditions, 

the functions  run through the whole set of functions Δ4 without 

repetitions [5]. 

For example, S-block of the substitution S1={4,10,9,2,13,8,0,14,6,11,1,12,7, 

15,5,3} is selected for the standard algorithm GOST 28147-89. In accordance with 

formula (5), the correlation matrix for the binary operation  is formulated. The 

correlation matrix of various linear and quadratic relations is presented in table 1.  

Table 1. The correlation matrix of the selected S1 -block  
 j=1  id  j=2  id  j=2 (1,3,2,4)  j=2 (1,4,2,3) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  5 6 9 10  5 6 9 10  5 6 9 10 
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i=
1 

 id
 

0  16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8 8 8 8  8 8 8 8  8 8 8 8 

1  8 6 12 6 12 10 8 10 6 8 10 8 6 8 10 8  10 8 8 10  10 6 6 10  8 6 6 8 

2  8 8 6 10 6 10 8 8 6 10 8 8 4 4 10 6  8 10 8 10  6 8 6 12  6 6 8 12 

3  8 10 6 8 10 8 4 10 4 6 6 8 10 8 8 6  6 6 4 8  8 10 8 6  6 8 10 4 

4  8 12 10 6 6 10 8 12 10 10 8 8 8 8 6 6  8 10 8 10  10 8 6 8  10 6 8 8 

5  8 6 10 12 6 12 8 10 8 6 6 8 10 8 8 10  10 10 4 8  8 14 8 10  6 12 8 8 

6  8 8 12 8 8 4 8 8 8 8 4 8 8 4 8 8  4 8 8 4  4 8 8 4  8 8 8 8 

7  8 6 8 6 8 10 12 6 6 8 6 8 10 8 6 4  10 12 8 6  10 10 6 6  12 10 6 8 

8  8 10 8 6 8 10 8 6 10 4 6 4 6 8 10 8  10 8 4 6  8 8 4 8  6 8 4 6 

9  8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 12 8 8 4 4 8  12 4 8 8  10 6 10 10  6 10 6 6 

10  8 10 6 8 10 8 12 10 8 6 6 12 6 8 8 10  10 10 8 4  6 8 6 8  8 10 4 10 

11  8 12 10 10 10 10 8 4 6 10 8 8 8 8 6 10  8 10 8 10  8 10 8 10  8 8 10 10 

12  8 6 6 8 10 8 8 10 8 10 6 4 6 8 4 10  6 10 8 8  6 8 6 8  8 6 8 10 

13  8 8 10 10 6 6 8 8 6 6 8 8 4 12 6 6  8 6 8 6  4 6 8 10  4 8 6 10 

14  8 10 8 10 8 6 12 10 6 8 10 4 10 8 10 8  10 8 12 6  8 8 12 8  10 12 8 10 

15  8 8 8 12 12 8 8 8 12 8 8 8 8 8 8 4  8 8 8 8  6 10 10 10  6 10 10 10 
                                 

i=
2 

 id
 

5 8 8 10 10 8 8 10 10 8 8 2 10 8 8 10 10  6 12 6 4  4 12 6 6  8 10 8 10 

6 8 6 12 10 6 8 6 8 8 6 8 6 10 4 6 8  8 6 6 8  8 10 10 8  6 10 10 6 

9 8 10 8 6 10 4 10 8 8 6 8 10 6 4 6 8  8 6 10 4  6 4 8 6  8 8 4 8 

10 8 8 6 10 8 12 10 10 8 4 10 10 8 8 6 10  14 8 6 8  10 10 8 12  6 12 6 8 
                                 

i=
2 

(1
3,

2,
4)

 5 8 6 8 10 8 10 12 10 10 8 6 8 6 8 6 12  10 12 8 6  6 10 6 10  8 10 6 12 

6 8 6 8 10 8 10 4 10 6 8 6 4 10 8 6 8  6 8 4 10  8 12 8 8  6 8 12 6 

9 8 10 4 6 12 6 8 10 6 8 6 8 6 8 6 8  6 8 8 6  6 6 6 6  8 6 6 8 

10 8 10 8 10 8 10 8 10 6 4 6 12 10 8 10 8  10 8 4 6  8 12 8 8  6 12 8 6 
                                 

i=
2 

(1
,4

,2
,3

) 5 8 6 10 8 8 6 10 8 10 8 8 6 6 4 4 10  8 10 10 6  6 6 8 8  8 8 6 10 

6 8 8 8 8 10 6 6 10 6 10 2 6 8 8 8 8  2 10 6 6  4 10 6 4  8 6 10 8 

9 8 8 4 8 10 10 6 10 6 6 10 6 8 8 4 8  10 6 6 10  10 8 8 10  6 8 8 6 

10 8 10 10 8 8 6 6 8 6 4 8 10 10 4 8 6  8 4 6 6  8 8 10 6  6 10 8 4 

In accordance with the correlation matrix of the selected S-block, the 

maximum deviation satisfies the equation  with the 

probability р=7/8 in the following cases. 

Also, for the remaining S-block permutations, various linear and quadratic 

relations were calculated, and the most probable approximation equations were 

revealed for them. The results are presented in table 2: 

Table 2.  The most probable equations for S-blocks of substitutions 
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S-
bl

oc
k 

 

The approximation equation 

Proba

-bility 

value 

Devia

-tion 

value 

1   

 

 
  

  

p = 

1/8 

 

∆=3/4 

 

2 
 

 

 

 

 

p = 

1/8 

 

∆=3/4 

 

3 
 

 

 
  

 

 
  

 

p = 

1/8 

 

∆=3/4 
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p = 

1/8 

 

∆=3/4 
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p = 

1/8 

 

∆=3/4 
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p = ∆=3/4 
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Quadratic cryptanalysis 

To conduct quadratic cryptanalysis of the 5-round encryption algorithm GOST 

28147-89, it is necessary to choose effective combinations of approximation 

equations. 

Picture 2 shows a scheme of the construction of the approximation equation 

using, as an example, the 5-round algorithm GOST 28147-89 by the identified most 

probable relationships for pairs of S1- and S6-blocks. In accordance with this scheme, 

the key bits of the third round are not involved in the equation, and the equations of 

relations for the input bits of the first round and the output bits of the fifth round are 

developed. In the first and fifth rounds for the S1-block, the following approximation 

equations are used: 

    (6) 

The 4-bits of the input of block S1 correspond to 1, 2, 3, 4-bits of the right 

block of the are added to the corresponding bits of the right side of the plaintext. The 

output 2 and 3-bits of block S1, after a cyclic left shift of 11 bits, shifted by 23 and 

24-bits of the right side, are added modulo 2 (XOR) to 23 and 24 bits of the left side 

of the plaintext block and these bits correspond to 3 and 4-input bits of block S6.  

In the second and fourth rounds for the S6-block, the following approximation 

equations are used:  

      (7) 

3 and 4- input bits of block S6 correspond to 23 and 24-bits of the input text 

round and, respectively, 23 and 24-bits of the round key are added to 23 and 24-bits 

of the input text. Output 1, 3, and 4-bits of block S6 are 21, 23, and 24-bits of a block 

of text, and after a cyclic left shift of 11 bits, shifted by 10, 12 and 13-bits of the right 

side, are added modulo 2 (XOR) to 10, 12 and 13-bits of the left side of the block of 

plaintext.  
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In the 1st round, in accordance with (6), 

we obtain  

(P[33]⨁P[34])*(P[35]⨁P[36])⨁P[33]⨁

P[35]⨁(K1[1] K1[2])*(K1[3]⨁K1[4])⨁ 

K1[1]⨁K1[3]⨁1=Y1[23]⨁Y1[24]⨁ 

P[23]⨁P[24]     (8) 

Here P[i] are bits of a plaintext, 

and they, in turn, consist of 

concatenation of the left and right parts 

of the input text, i.e. express 64-bit 

(1,2,...,31,32,33,...,64) P=PL PR=(P[1], 

P[2], …, P[32]) (P[33], P[34], … , 

P[64]). The value Yr[i] denotes the i-bit 

after a cyclic shift to the left by 11 digits 

of the output value S of the block of the 

r-round. Kr[i] denotes the i-bit of the 

round key, and Pr[i] denotes the i-bit of 

the input text of the r-round. 

Picture 2. The scheme of the 5-round 

encryption algorithm GOST 28147-89. 

 

23 and 24-bits of the output value of the first round are input values of the 

second round        Y1[23]⨁Y1[24]⨁P[23]⨁P[24]=P2[23]⨁P2[24] (9).  

This relation is the connecting node of the first and second rounds.  

When entering the round transform of the S block, a round key is added to 

them, i.e. P2[23]⨁P2[24]⨁K2[23]⨁K2[24], and they correspond to the third and 

fourth bits of block S6, we obtain on the second round in accordance with (7) the 

following equations:  

23,24 

K(5) 

CR CL 

10,12,13 23,24 

 

K(2) 

K(3) 

23,24 

 

10,12,13 

 

1,2,3,4 

 

23,24 

 

23,24 

 
10,12,1

 

1,2,3,4 

K(4) 

PL PR 

K(1) 
1,2,3,4 

 

1,2,3,4 

F2 

F3 

F4 

F5 

F1 
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P2[23]⨁P2[24]⨁K2[23]⨁K2[24]= Y’2[21]⨁Y’2[23]⨁Y’2[24]; 

after a cyclic shift to the left by 11 digits and adding the left side to the input text of 

the round, we get:  

P2[23]⨁P2[24]⨁K2[23]⨁K2[24]=Y2[10]⨁Y2[12]⨁Y2[13]⨁P[42]⨁P[44]⨁P[45] (10) 

In accordance with (9), equations (8) and (10), the relation takes the following form: 

(P[33]⨁P[34])*(P[35]⨁P[36])⨁P[33]⨁P[35]⨁(K1[1] K1[2])*(K1[3]⨁K1[4])⨁K1[1] 

⨁K1[3]⨁1=K2[23]⨁K2[24]⨁Y2[10]⨁Y2[12]⨁Y2[13]⨁P[42]⨁P[44] ⨁P[45]        (11) 

We obtain in accordance with (6) on the fifth round: 

(С[33]⨁С[34])*(С[35]⨁С[36])⨁С[33]⨁С[35]⨁(K5[1] K5[2])*(K5[3]⨁K5[4])⨁ 

K5[1]⨁ K5[3] ⨁1= Y5[23]⨁Y5[24] ⨁ С[23]⨁С[24]                                     (12) 

Here С[i] denotes the bits of the ciphertext and, in turn, consists of 

concatenating the left and right parts of the output text, i.e. expresses the 64-bit 

(1,2,...,31,32,33,...,64) ciphertext С=СL СR=( С[1], С[2], … , С[32])  ( С[33], 

С[34], … , С[64]). 

23 and 24-bits of the output value of the fifth round correspond to 3 and 4-bits 

of block S6, so we obtain on the fourth round and in accordance with (7) the 

following equations:  

P4[23]⨁P4[24]⨁K4[23]⨁K4[24]=Y4[10]⨁Y4[12] ⨁Y4[13]⨁C[42]⨁C[44]⨁C[45] (13) 

Here, too, by the property of the Feistel network, the input values of the fifth 

round are respectively equal to the output values of the fourth round, i.e.  

P4[23]⨁P4[24]=Y5[23]⨁Y5[24]⨁C[23]⨁C[24]. 

Therefore, relations (12) and (13) will take the following form: 

(С[33]⨁С[34])*(С[35]⨁С[36])⨁С[33]⨁С[35]⨁(K5[1] K5[2])*(K5[3]⨁K5[4])⨁K5[1

] ⨁K5[3]⨁1=K4[23]⨁K4[24]⨁Y4[10]⨁Y4[12]⨁Y4[13]⨁C[42]⨁C[44]⨁C[45] (14) 

Hence, we obtain the following equations from relations (11) and (14): 

Y2[10]⨁Y2[12]⨁Y2[13]⨁P[42]⨁P[44]⨁P[45]=(P[33]⨁P[34])*(P[35]⨁P[36])⨁P[

33]⨁P[35]⨁ (K1[1] K1[2])*(K1[3]⨁K1[4])⨁K1[1]⨁K1[3]⨁K2[23]⨁K2[24] ⨁1; 
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Y4[10]⨁Y4[12]⨁Y4[13]⨁C[42]⨁C[44]⨁C[45]=(С[33]⨁С[34])*(С[35]⨁С[36])⨁

С[33]⨁ С[35]⨁(K5[1] K5[2])*(K5[3]⨁K5[4])⨁K5[1]⨁K5[3]⨁K4[23]⨁K4[24] ⨁1. 

The output value of the second round is equal to the input value of the fourth 

round, i.e. Y2[10]⨁Y2[12]⨁Y2[13]⨁P[42]⨁P[44]⨁P[45]= 

Y4[10]⨁Y4[12]⨁Y4[13]⨁C[42]⨁C[44]⨁C[45],  

and, therefore, we obtain the following relation:  

(K1[1] K1[2])*(K1[3]⨁K1[4])⨁K1[1]⨁K1[3]⨁K2[23]⨁K2[24]⨁K4[23]⨁K4[24]⨁ 

(K5[1]⨁K5[2])*(K5[3]⨁K5[4])⨁K5[1]⨁K5[3]=(P[33]⨁P[34])*(P[35]⨁P[36])⨁ 

P[33]⨁P[35]⨁P[23]⨁P[24]⨁(C[33]⨁C[34])*(C[35]⨁C[36])⨁C[33]⨁C[35]⨁C[23]

⨁C[24]             (15) 

The probability of fulfilling equation (15) depends on the fulfillment of 

relations of the first, second, fourth, and fifth rounds; therefore, the deviation values 

are calculated as follows:  

∆(S(1)⊕S(2)⊕S(4)⊕S(5))=∆1*∆2*∆4*∆5 =(3/4)*(3/4)*(3/4)*(3/4)=0,3164 

the probability of fulfilling equation (15) in accordance with the lemma defining a 

static linear analog of nonlinear functions [6] ∆=|1-2p|, is p=(1+∆)/2= 0,6582. 

Having analyzed several open and correspondingly encrypted texts for the 

cases T>N/2 and p>1/2, it is determined that the statistical value of equation (15) is 

zero [6]. 

(K1[1] K1[2])*(K1[3]⨁K1[4])⨁K1[1]⨁K1[3]⨁K2[23]⨁K2[24]⨁K4[23]⨁K4[24]⨁ 

(K5[1]⨁K5[2])*(K5[3]⨁K5[4])⨁K5[1]⨁K5[3]=0. 

For the correlation matrix of linear and quadratic relations of input and output 

bits of S blocks of five round XOR modifications of the encryption algorithm GOST 

28147-89, the following equations are obtained, which have a probability different 

from p= 0,5: 

Table 3. The approximation equation for the 5-round XOR modification of the 

cipher algorithm GOST 28147-89  
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No Equation 
Probabilit

y values 

S 1
:S

6 b
lo

ck
 

(K1[1] K1[2])*(K1[3]⨁K1[4])⨁K1[1]⨁K1[3]⨁K2[23]⨁K2[24]⨁

K4[23]⨁ 

K4[24]⨁ (K5[1]⨁K5[2])*(K5[3]⨁K5[4])⨁K5[1]⨁K5[3]=0 

p= 0,66 

(K1[1] K1[4])*(K1[2]⨁K1[3])⨁K1[1]⨁K1[3]⨁K2[23]⨁K2[24]⨁

K4[23]⨁ 

K4[24]⨁ (K5[1]⨁K5[4])*(K5[2]⨁K5[3])⨁K5[1]⨁K5[3]=0     

p = 0,66 

K1[2]  K1[3]  K1[4]  K2[25]  K4[25]  K5[2]  K5[3]  

K5[4]=1 

p=0,43   

K1[4]  K5[4]  K2[24]  K4[24]=0                               p = 0,47 

S 2
:S

7 b
lo

ck
 

(K1[5] K1[8])*(K1[6]⨁K1[7])⨁K1[5]⨁K1[6]⨁K1[7]⨁K1[8]⨁K2[

26]⨁ 

K2[27]⨁K2[28]⨁(K5[5] K5[8])*(K5[6]⨁K5[7])⨁K5[5]⨁K5[6]⨁

K5[7]⨁ 

K5[8]⨁K4[26]⨁K4[27]⨁K4[28]=1                                      

p= 0,57 

K1[7]  K5[7]  K2[28]  K4[28]=0                                                               p = 0,47 

K1[7]  K1[8]  K5[7]  K5[8]  K2[29]  K4[29] = 0                                p = 0,47 

S 3
:S

8 b
lo

ck
 

(K1[9] K1[12)*(K1[10]⨁K1[11])⨁K1[9]⨁K1[11]⨁K2[30]⨁K2[31

]⨁K4[30]⨁K4[31]⨁ 

(K5[9] K5[12)*(K5[10]⨁K5[11])⨁K5[9]⨁K5[11] = 0                           

p= 0,34 

(K1[9] K1[11)*(K1[10]⨁K1[12])⨁K1[9]⨁K1[12]⨁K2[30]⨁K2[31]⨁K2[32]⨁K4[30

]⨁K4[31]⨁K4[32]⨁(K5[9] K5[11)*(K5[10]⨁K5[12])⨁K5[9]⨁K5[12]=0  

p= 0,57 

K1[9] K1[10]  K1[11]  K2[30]  K4[30] K5[9]  K5[10] p = 0,47 
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K5[11] =0   

K1[9] K1[10] K1[12]  K2[30]  K4[30]  K5[9] K5[10]  

K5[12]=0   

p=0,43   

S 4
:S

2 
 a

nd
 S

4:S
1 b

lo
ck

s 

(K1[13] K1[15)*(K1[14]⨁K1[16])⨁K1[14]⨁K1[15]⨁K2[5]⨁K4[5

] ⨁  

⨁(K5[13] K5[15)*(K5[14]⨁K5[16])⨁K5[14]⨁K5[15]=0   

(К.2.14)  (S4:S2) 

p= 0,43 

(K1[13] K1[16)*(K1[14]⨁K1[15])⨁K1[14]⨁K1[16]⨁K2[4]⨁K4[4

] ⨁  

⨁(K5[13] K5[16)*(K5[14]⨁K5[15])⨁K5[14]⨁K5[16]= 0    

p = 0,43 

K1[14] K1[16]⨁K2[4]⨁K4[4] ⨁K5[14]⨁K5[16]= 0             p=0,47   

S 5
:S

2 b
lo

ck
 

(K1[17] K1[19)*(K1[18]⨁K1[20])⨁K1[17]⨁K1[20]⨁K2[6]⨁K4[6

] ⨁  

⨁(K5[17] K5[19])*(K5[18]⨁K5[20])⨁K5[17]⨁K5[20]=0      

р = 0,43 

(K1[17] K1[20])*(K1[18]⨁K1[19])⨁K1[18]⨁K1[20]⨁K2[6]⨁K4[

6] ⨁  

⨁(K5[17] K5[20])*(K5[18]⨁K5[19])⨁K5[18]⨁K5[20]= 0      

p = 0,43 

(K1[17] K1[20])*(K1[18]⨁K1[19])⨁K1[19]⨁K1[20]⨁K2[6]⨁K2[7]⨁K2[8]⨁K4[6]

⨁K4[7]⨁K4[8]⨁(K5[17] K5[20])*(K5[18]⨁K5[19])⨁K5[19]⨁K5[20]=0    

p = 0,43 

K1[19] K1[20]⨁K2[6]⨁K4[6]⨁K5[19] K5[20]=0                   p= 0,47 

K1[19] K1[20]⨁K2[9]⨁K4[9]⨁K5[19] K5[20]= 1                  p= 0,47 

S 6
:S

3 

bl
oc

k 
 

K1[21] K1[22]⨁K1[23]⨁K2[12]⨁K4[12]⨁K5[21] K5[22]⨁K5[2

3]=0  

р = 0,43 
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K1[22] K1[24]⨁K2[13]⨁K4[13]⨁K5[22]⨁K5[24]=1                          p= 0,47 

S 7
:S

4 b
lo

ck
 

(K1[25] K1[28])*(K1[26]⨁K1[27])⨁K1[25]⨁K1[26]⨁K2[15]⨁K2

[16]⨁K4[15]⨁K4[16]⨁(K5[25] K5[28])*(K5[26]⨁K5[27])⨁K5[25

]⨁K5[26]=0  

р = 0,66 

(K1[25] K1[26])*(K1[27]⨁K1[28])⨁K1[25]⨁K1[27]⨁K2[15]⨁K2

[16]⨁K4[15]⨁K4[16]⨁(K5[25] K5[26])*(K5[27]⨁K5[28])⨁K5[25

]⨁K5[27]=0  

p = 0,66 

K1[25]⨁K2[17]⨁K4[17]⨁K5[25]=0                                                        p= 0,43 

K1[19] K1[20]⨁K2[6]⨁K4[6]⨁K5[19] K5[20]=0                   p= 0,47 

S 8
:S

7:S
5 b

lo
ck

 

K1[29]⨁K1[30]⨁K1[25]⨁K2[17]⨁K2[18]⨁K2[19]⨁K2[20]⨁K4[1

7]⨁K4[18]⨁ K4[19]⨁K4[20] ⨁K5[29]⨁K5[30]⨁K5[25]=1                   

р = 0,57 

K1[30] ⨁K1[32]⨁K2[21]⨁K4[21]⨁K5[30] ⨁K5[32]=0      p= 0,47 

K1[30] ⨁K1[31]⨁K1[32]⨁K2[19]⨁K4[19]⨁K5[30] 

⨁K5[31]⨁K5[32]=0   

p= 0,43 

An algorithm for the application of quadratic cryptanalysis for five round XOR 

modifications of the standard encryption algorithm GOST 28147-89 has been 

developed. Based on this algorithm, an approximation equation is formed for the 

input values of the first round and the output values of the fifth round. 

Quadratic equations of relations are constructed for the five round 

characteristics for S1:S6 and S7:S4 blocks with the probability p=0,66 and for S3:S8 

blocks with the probability p=0,34 (deviation 0,16). 

It is shown that for five round XOR modifications of the standard encryption 

algorithm GOST 28147-89, these equations have a higher probability than the 

approximation equations of linear cryptanalysis. 
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To determine the statistical values of the obtained quadratic equations, 

experiments were performed with the selected open and corresponding encrypted 

software texts. 

In the experiment, 13 quadratic and 15 linear equations of approximation are 

used. As a result, 28 equations with 32 bits of keys of the first and fifth rounds and 25 

bits of keys of the second and fourth rounds are analyzed. 

It is shown that the probability of finding the remaining bits of the key 

participating in the equation of relations is not less than the probability of the linear 

cryptanalysis method. 
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Павловська Катерина Ігорівна 

студентка Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

 Сьогодні, майже кожен проходив через «кар’єрну кризу» або іншими 

словами «професійне вигорання». Повна втрата інтересів, емоційне та розумове 

виснаження, а як наслідок відсутність бажання займатися «справою всього 

життя». На практиці такі ситуації зустрічаються і у математиків. Часто 

недостатній ступінь обізнаності є основною проблемою відсутності мотивації. 

Нерозуміння «як працюють твої знання на практиці», розв’язання 1000 

теоретичних прикладів – шлях до втрати інтересів області що вивчаєш [1]. 

 Найяскравішим прикладом є дисципліна «Диференціальні рівняння» - 

розділ математики, що розглядає способи та теорію розв’язання диф.рівнянь. 

Різні способи, цікаві підходити – дійсно викликають інтерес до даної області. 

Але в реальному житті розв’язавши багато рівнянь, з плином часу зменшується 

мотивація пізнавати настільки великий розділ математики, не розуміючи 

практичної значущості [2]. 

 Виявляється диференціальні рівняння широко застосовуються на 

практиці. Фізика, хімія, біологія, економіка – області в яких теоретичні знання 

працюють в практичному аспекті. Опис перехідних процесів, коливання, 

дослідження теплопровідності, деформація балок та пластин, поширення 

електричного струму – практичні завдання диф.рівнянь [3]. 

 Дослідження процесів, що виникають у природі та під час людської 

діяльності, полягає у виявленні їх основних властивостей з метою 
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прогнозування поведінки обстежуваного об’єкта чи явища, а після аналізу ще й 

і у прогнозуванні та вибору оптимального керування над ним. Розв’язок задач 

можна полегшити, вивчаючи математичні моделі. І тут знаходить своє 

застосування диф.рівнняня, адже при побудові математичної моделі реальних 

природничих, технічних та економічних процесів використовують звичайні 

диференціальні рівняння та диференціальні рівняння у частинних похідних. 

 Цікавою є така сфера застосування як економіка. Тут диф.рівняння 

використовують в моделях економічної динаміки, в яких відображається 

залежність змінних від часу та їх взаємозв’язок. Одною з основних є практична 

задача зростання випуску продукції в умовах конкуренції, яка описується 

наступним рівнянням 

 
 Графіком даної функції є логістична крива:  

 
(Рис 1. «Логістична крива»)  

 За допомогою графічного відображення кривої такого типу можна 

описувати моделі динаміки росту епідемії, процеси розмноження вірусів, 

розповсюдження інформації та реклами [4]. 

 Виявляється диференціальні рівняння, це не просто вивчення на пам’ять 

вже відомих фактів, але і застосування своїх знань на практиці. І коло 
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практичного використання цієї області має великий радіус, а із швидким 

розвитком технологій  відстань тільки збільшується. 

 Отже, дослідивши практичне застосування розділу математики 

диференціальні рівняння, можемо зробити наступні висновки: розуміння того, 

як знання працюють на практиці, призводить до мотивації глибокого та 

всебічного вивчення дисципліни «Диференціальні рівняння». Провівши 

аналогію з іншими математичними науками можемо зробити аналогічні 

висновки [5]. Тому перед вивченням обраної науки варто ознайомитись зі 

сферами практичного застосування знань, задля запобігання «професійного 

вигорання».  

 Доведено, розуміння практичної значущості – шлях до мотивації.   
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В связи с ростом и масштабируемостью технологий Интернета-вещей и, 

соответственно, повсеместного использования IoT-устройств, вопрос 

организации безопасного информационного обмена в беспроводных сетях 

между устройствами становится особенно актуальным. 

Современные беспроводные телекоммуникационные системы в 

большинстве своем организуются с использованием адаптивных сетей, 

поддерживающих динамически изменяющуюся сетевую конфигурацию, что 

является актуальным для однотипных устройств за счет применения 

одноранговых (P2P) динамических сетей. Таким образом, основными 

становятся вопросы обеспечения безопасности IoT-устройств и снижение 

рисков нарушения их нормального функционирования, исходя из требуемого 

уровня показателей эффективности формирования информационных 

сообщений и с точки зрения оптимальности организации самой 

телекоммуникационной системы. Основной аспект функционирования системы 

– обеспечение целостности, конфиденциальности информации и 

отказоустойчивость системы. 
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Отечественный опыт в области моделирования систем с динамической 

структурой разработан на основе методов и подходов динамической теории 

графов [1]. 

В результате исследовательской работы планируется определить 

структуру и алгоритм управления информационным обменом, определить 

структурные показатели системы, построенной на базе технологии блокчейн, с 

целью обеспечения целостности информационных сообщений. 

Постановка задач на исследование: 

1. Выбор оптимального разделения сообщения; 

2. Уменьшение избыточности сообщения при условии 

использования хэширования; 

3. Выбор оптимального временного интервала для обработки 

информации; 

4. Разработка алгоритма оптимального управления 

информационными потоками и их адаптация к технологии блокчейн; 

5. Определение состава показателей эффективности; 

6. Определение критериев оптимальной организации системы. 

Основополагающим для решения данных задач будет обеспечение 

целостности и передача сообщений по сети с коммутацией пакетов, применив 

при этом псевдолинейную последовательность блоков технологии блокчейн. 

На базе протокола распределенных систем для одноранговых устройств – 

протокол Gossip, используемого с целью снижения энергопотребления в 

телекоммуникационной системе, рассмотрены две модификации классического 

протокола Gossip: модель с ограничением по времени передачи и модель с 

ограниченным количеством передаваемых сообщений [2]. Так, что данные 

модели позволят проанализировать затрачиваемое время и оптимальное 
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количество передаваемых сообщений, с точки зрения обеспечения целостности 

и нормального функционирования системы, и подобрать оптимальную длину 

сообщения. 

 

Рис. 1. Модель с ограничением кол-ва передаваемых сообщений 

 

 

Рис. 2 –Модель со временем 
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Колодка является основным видом технологической оснастки обувного 

производства, определяющим форму и размеры готовой обуви. При 
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индивидуальном изготовлении как бытовой, так и ортопедической обуви 

необходимо подобрать колодку, оптимально соответствующую стопе заказчика. 

В ходе подбора наиболее подходящей колодки требуется определить степень 

соответствия   ее параметров параметрам стопы, а также,  в случае 

необходимости, оценить объем предстоящей индивидуальной доработки [1-3]. 

Близкая задача встает при дистанционном подборе готовой обуви. На 

сайтах интернет-магазинов, как правило, указан только размер обуви, реже 

приводится значение полноты. К тому же, приводимые значения далеко не 

всегда соответствуют реальным размерам обуви. Все это, в итоге, приводит к 

высокому проценту возврата заказанной обуви из-за ее «невпорности». Решить 

проблему возможно за счет применения методов и алгоритмов виртуальной 

примерки обуви [4]. Разработанный в РГУ им. А.Н.Косыгина метод 

дистанционного подбора обуви предполагает использование базы данных 

колодок, на которых были изготовлены реализуемые модели обуви [5,6]. Такие 

данные могут быть предоставлены компаниями – производителями. В качестве 

исходной информации при подборе обуви выступают данные обмера стоп, 

полученные как с помощью традиционных, ручных способов обмера, так и в 

результате 3D-сканирования стоп. По данным обмера из условия обеспечения 

оптимального соответствия стопам рассчитываются требуемые значения 

нескольких наиболее значимых параметров колодок. Расчетные значения 

параметров оптимальной колодки сравниваются со взятыми из базы 

фактическими значениями параметров реальных колодок, на которых были 

изготовлены оцениваемые модели обуви. По результатам сравнения 

рассчитывается показатель (коэффициент) соответствия. Те модели обуви, для 

которых показатель соответствия имеет наивысшие значения, рекомендуются 

клиенту как оптимально соответствующие его стопам. Первоначальный вариант 

методики расчета коэффициента соответствия моделей обуви размерным 

параметрам стоп был  разработан по заданию компании «TRY.FIT» для 
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созданной ею системы автоматического подбора обуви по данным 3D-

сканирования стоп (Рис. 1.) [7]. 

 
Рис. 1. Система автоматического подбора обуви компании TRY.FIT [7] 

 

В данной статье предлагается новый вариант формулы расчета показателя 

соответствия параметров имеющейся колодки параметрам рекомендуемой 

оптимальной колодки, рассчитанным по данным обмера стоп. При ее 

разработке использованы подходы к оценке степени соответствия 

разноплановых показателей, используемые в квалиметрии [8]. 

Для оценки соответствия параметров колодок необходимо рассчитать 

отклонение параметров: 

Абсолютное отклонение  фактического значения i-го параметра 

оцениваемой колодки от расчетного значения i-го параметра оптимальной 

колодки определяется как: 

 
 где:   - фактическое значения параметра оцениваемой колодки; 

     - расчетное значение параметра оптимальной колодки. 

 Соответствующее значение относительного отклонения определяется по 

формуле:  
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Представление любого количества различных свойств в виде 

безразмерных показателей, вычисленных по одному и тому же алгоритму, 

делает эти свойства сопоставимыми в рамках комплексного показателя 

качества [8]. Чаще всего, конечным результатом квалиметрических расчетов 

является оценка, т. е. уровень, дающая наиболее законченную и важную 

информацию о свойстве вообще и качестве — в частности. Оценка  

представляет собой функцию двух абсолютных показателей — измеряемого 

 и принятого за базовый (в принятых нами обозначениях): 

 

В подавляющем большинстве методик   является функцией 

отношения указанных показателей [8]: 

 

 К сожалению, данный вариант расчета оценки не пригоден для оценки 

соответствия параметров колодок, поскольку не учитывает диапазона 

допустимых значений параметра : 

 , 

где:   – допустимое отклонение i-го параметра.  

К тому же, для рассматриваемого случая оценки параметров обувных 

колодок, значения допустимых отклонений  параметров в большую и 

меньшую стороны не всегда являются одинаковыми. 

С учетом данных замечаний нами предлагается рассчитывать оценку 

отклонения оцениваемого фактического значения параметра  от 

рекомендованного расчетного : 
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Область допустимых значений:   . 

В этом случает оценка параметра  может быть выражена как: 

 .  

Рассчитанная таким образом величина  является частным 

коэффициентом соответствия по i-му параметру. 

При  наблюдается полное соответствие параметров. 

При  - частичное соответствие. 

При  - отсутствие соответствия. 

Для оценки соответствия колодок по нескольким параметрам 

предлагается комплексный показатель соответствия  

 , 

где:  – весовой коэффициент для i-го параметра 

 . 

Расчет весовых коэффициентов предлагается производить на основе 

ранжирования параметров колодок по результатам экспертного опроса. 

Определение комплексного показателя соответствия по предлагаемой 

формуле позволит повысить объективность оценки соответствия параметров 

имеющихся колодок требуемым параметрам. 

Предлагаемый комплексный показатель может быть использован при 

решении задач подбора колодок при индивидуальном изготовлении обуви и 

виртуальной примерки готовой обуви при ее дистанционном подборе. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-37-90152. 
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експерименту, використовує не тільки обчислення, але й наочності, за допомогою 

яких узагальнюється і систематизується інформація у формі певних висновків і 

досліджених закономірностей [4,5]. 

На сьогоднішній день у закладах освіти України є і педагогічне 

програмне забезпечення з фізики і розроблена методика його використання. 

Переважна більшість цього програмного забезпечення і методик його 

застосування присвячена імітаційному експерименту. Проте не применшуючи 

важливості та необхідності імітаційного моделювання, потрібно наголосити, що 

фізика в загальноосвітній школі – експериментальна наука. Будь-який 

імітаційний експеримент не зможе в повній мірі замінити оригінального. 

Імітаційний експеримент слід застосовувати там, де не має можливості 

провести реальне дослідження, або з метою моделювання перед реальним 

експериментом. Тобто, основним видом експериментальної навчальної 

діяльності в школі був, є і повинен бути реальний експеримент. 

Магнетизм і надалі залишається одним з небагатьох розділів фізики в 

загальноосвітніх навчальних закладах, для якого в сучасних навчальних 

програмах запланована дуже обмежена кількість лабораторних робіт. Це 

незважаючи на те, що у новій українській школі демонстраційний експеримент 

залишається важливою компонентою у формуванні предметної компетентності 

учнів з фізики. Необхідно також  враховувати величезне значення магнітних 

явищ у техніці, тому вчителі на уроках фізики, особливу увагу мають приділяти 

демонстраційному експерименту. Саме це і зумовило актуальність та мету 

даної роботи: визначити методичні шляхи підвищення ефективності засвоєння 

учнями матеріалу при вивченні теми «Магнітні властивості речовини. 

Температура Кюрі» засобами демонстраційного експерименту.  

У курсі фізики основної школи (закладах освіти ІІ-го ступеня) магнітне 

поле вивчається на явищному (феноменологічному) рівні. Більш глибоке 

вивчення електромагнетизму і, зокрема, магнітних властивостей речовини 
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здійснюється в закладах загальної середньої освіти ІІІ-го ступеня (старшій 

школі) [2,3].  

Вивченню даної тематики передує встановлення факту наявності 

магнітного поля навколо провідника із струмом (дослід Ерстеда) та взаємодія 

паралельних провідників із струмом. Окрім цього, учні знайомляться та 

вивчають закон Ампера та силу Лоренца. 

Вивчення магнітних властивостей речовин доцільно розпочати із 

нескладних, проте наочних демонстрацій [6]. Однією з них може слугувати 

демонстрація, для проведення якої потрібне джерело постійного струму, дві 

котушки (220 витків), конічні наконечники, зразок діамагнітної речовини 

(вісмут), зразок парамагнітної речовини (алюміній), зразок феромагнітної 

речовини (залізо), вимикач, освітлювач, екран.  Магнітне поле, створюється за 

допомогою двох котушок, які підлючені через вимикач до джерела постійного 

струму. На сердечники котушок вставлені конічні наконечники. Зразки з пара-, 

діа- та феромагнетика, поміщені в магнітне поле між вістрями конічних 

наконечників, поводяться по-різному: парамагнетики і феромагнетики 

втягуються в область магнітного поля, а діамагнетики – виштовхуються. 

Даний експеримент дозволяє сформувати уявлення учнів про магнітні 

властивості речовин, пояснити і провести їх класифікацію по відношенню до 

зовнішнього магнітного поля.  

Розкриття причин феромагнетизму є одним із важливих завдань вчителя. 

Від того, наскільки вдало це буде зроблено, залежить розуміння учнями явища 

феромагнетизму. Висвітлення цього питання з погляду атомно-молекулярної 

теорії дає можливість розв’язати це завдання, базуючись на знаннях, набутих 

учнями при вивченні магнетизму слабомагнітних речовин ( діамагнетиків та 

парамагнетиків). 

Причина феромагнетизму полягає в атомній будові речовини, в 

особливостях забудови атомних оболонок [7]. Незабудовані атомні оболонки 

призводять до виникнення обмінних взаємодій між атомами, що, в свою чергу, 
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призводить до виникнення окремих областей із паралельною орієнтацією 

магнітних моментів атомів, які називають доменами. Від взаємодії з магнітним 

полем феромагнетики намагнічуються і самі стають джерелом магнітного поля.  

Для узагальнення і систематизації знань учнів доцільно використати 

зведену таблицю (Таблиця 1).  

Таблиця 1.  

 
 

Властивості 

Типи магнетика 
Діамагнетик Парамагнетик Феромагнетик 

       6101
1

−=−

<

µ

µ
   65 10101

1
−− ÷=−

>

µ

µ
    52 1010

1
÷=

>>

µ

µ
 

 
Поведінка в магнітному 
полі 

виштовхується з 
поля, 
повертаючись 
поперек ліній 
магнітної 
індукції, 
взаємодія слабка 

втягується в 
поле, 
розміщується 
вздовж ліній 
магнітної 
індукції, 
взаємодія слабка 

втягується в 
поле, 
розміщуючись 
вздовж ліній 
маг-нітної 
індукції, 
взаємодія 
сильна 

 
Картина магнітних 
полів, що утворюються 
при внесенні 
магнетиків в однорідне 
поле 

 
  

 
Механізм намагнічення 

 

індукційний, 
проти 
зовнішнього поля 

орієнтовний,  
атомний в 

напрямі поля 

орієнтовний, 
 доменний в 
напрямі поля 

 

Надзвичайно важливою властивістю феромагнетиків є наявність у них 

магнітного гістерезису. Для експериментального доведення існування явища 

магнітного гістерезису розроблено багато демонстрацій [8-10]. Процес 

формування поняття про гістерезис необхідно поділити на два етапи. На 

першому етапі учні вивчають статичне намагнічування і розмагнічування. Тут 
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вводиться поняття залишкової намагніченості і коерцитивної сили. На цьому 

етапі вводиться поняття гістерезису, як властивості зберігати намагніченість за 

відсутності зовнішнього магнітного поля. Другим етапом вивчення гістерезису 

є ознайомлення з поведінкою феромагнетиків при циклічному перемагнічуванні 

і зв’язаного з цим питання про петлю гістерезису. На даному етапі потрібно 

наголосити учням на тому, що різні феромагнітні матеріали мають різні форми 

петлі гістерезису і, що форма петлі є дуже важливою характеристикою 

речовини. 

Будь-яка феромагнітна речовина залишається феромагнітною лише до 

певної температури, яку називають температурою Кюрі [10,11]. За температури 

більшої, ніж температура Кюрі, феромагнітна речовина втрачає феромагнітні 

властивості (стає парамагнетиком). Найбільш актуальним та важливим є 

розуміння учнями того, що при зворотному пониженні температури зразка 

(його охолодженні), феромагнітні властивості речовини відновлюються. Саме 

тому, нами була розроблена доволі проста, проте наочна демонстрація точки 

(температури) Кюрі у феромагнетиків, яка, власне, наочно показує зворотність 

процесу прояву феромагнітних властивостей при поверненні тіла до точки 

Кюрі. 

На рис. 1 зображена установка для демонстрування температури Кюрі. 

Для цього досліду потрібне таке обладнання: універсальний штатив, вимикач 

для замикання електричного кола, джерело струму, магніт, зразок 

феромагнітної речовини, з’єднувальні провідники. Якщо при розімкнутому колі 

піднести до стальної пластинки магніт, то пластинка притягується до магніту 

(рис. 6,а). Замикаємо ключем електричне коло і пропускаємо через пластинку 

електричний струм: він чинить теплову дію і стальна пластинка нагрівається. 

Учні можуть спостерігати, що в якийсь певний момент часу стальна 

пластинка перестає взаємодіяти з магнітом і відходить (від’єднується) від 

магніту (рис 1, б). Саме тоді слід наголосити, що це пояснюється тим, що при 

температурі Кюрі властивості, які притаманні феромагнетику, зникають (в тому 
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числі гістерезисна петля перетворюється у пряму лінію), феромагнетик 

перетворюється у парамагнетик і при подальшому нагріванні проявляє 

виключно парамагнітні властивості. Розмикаємо електричне коло. За 

невеличкий проміжок часу (до однієї хвилини) пластинка охолодиться (її 

температура стане нижчою, ніж температура Кюрі) і знову притягнеться до 

магніту. При охолодженні міжатомна обмінна взаємодія призводить до 

виникнення доменів та відновлення феромагнітних властивостей. Необхідно 

звернути увагу учнів також на те, що для різних матеріалів температура Кюрі 

різна, наприклад, для заліза вона дорівнює 770ºС, для нікеля - 360ºС, для 

кобальта - 1140ºС. 

                            а)                                                            б) 

Рис.1. Експериментальна установка для демонстрації температури 

Кюрі. 

 

Таким чином, цілеспрямована діяльність вчителя, скерована на 

використання демонстраційного експерименту в процесі вивчення розділу 

«Електромагнетизм» сприяє, в значній мірі, глибшому і міцнішому засвоєнню 
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учнями основних понять, вмінню встановлювати закономірності та взаємозв'язок 

між ними, підвищує рівень знань, вмінь та навичок учнів. 

Вперше запропоновано методику проведення демонстрації температури 

Кюрі у феромагнетиках, акцетувавши увагу учнів на зворотності процесу 

відновлення феромагнітних властивостей речовин при пониженні температури 

нижче точки (температури) Кюрі. 
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