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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕДИЧНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У КЛІНІЧНІЙ ХІРУРГІЇ 

викладач М.Д. Андрійчук, студ. В.В. Кузьменко, Національний 

медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 

У сучасному світі розвиток інформатизації охорони здоров’я 

характеризується впровадженням в діяльність медичних організацій 

медичних інформаційних систем. Однією з важливих функцій цих систем – 

функція підтримки прийняття рішень. Застосування системи підтримки 

прийняття рішень (СППР) важливе для прийняття лікарських рішень на 

основі обробки інформації про здоров’я пацієнта [1]. 

В медицині на даний момент накопичено чималий досвід в 

ефективному використанні СППР. Особливо себе зарекомендувала СППР 

інтенсивної терапії та екстреній хірургії. Для пацієнтів, яким потрібна 

невідкладна допомога, дуже важливо, щоб діагностика та лікування 

проводилось своєчасно. Використання СППР значно зменшило смертність 

у відділеннях інтенсивної терапії [2]. Використання СППР не тільки 

показало покращення в результатах лікування, але й стало ефективне для 

моніторингу терапії з використанням лабораторних тестів.  СППР у хірургії 

використовують також для виконання наступних функції: проведення 

аналізу динаміки патологічного процесу; здійснювання диференціальну 

діагностику і вибір відповідного лікування; оцінювання стану хворого у 

реальному часі; оцінювання ефективносі рішень незалежно від вираженості 

клінічних проявів хвороби; проведення облік супутніх захворювань 

Система підтримки прийняття лікарських рішень – сукупність 

клінічних даних, технологічних карт, медичної літератури, наукових 

статей, лікувально-діагностичних рекомендаціях [3]. Тому СППР дозволяє 

лікарю не тільки перевірити висунуту гіпотезу на користь обраного 

захворювання, але й звернутися за допомогою у важких для прийняття 

рішень ситуаціях.  

Список літератури: 1. Гусев А.В. Рынок медицинских информационных систем: обзор, 

изменения, тренды / Врач и информационные технологии. – 2012. – № 3. – С. 6-15. 2. Frize M. 
Clinical decision-support systems for in- tensive care units using case-based reasoning / M. Frize,     

R. Walker // Med Eng Phys. – 2000. – Vol. 22, N 9. – P. 671-77. 3. Атьков О.Ю. Система 
поддержки принятия врачебных решений / О.Ю. Атьков, Ю.Ю. Кудряшов, А.А. Прохоров, 

О.В. Касимов // Системы поддержки принятия врачебных решений. – 2013. – № 6. – С. 67-75. 
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МЕТОДИКА ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СИСТЕМИ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ 

ЦИЛІНДРИЧНИХ КРУПНОМОДУЛЬНИХ  

ЗУБЧАСТИХ КОЛІС 

канд. техн. наук О.О. Анциферова, студ. Ю. Васильченко, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

При виготовленні циліндричних зубчастих коліс, які працюють при 

високих знакозмінних навантаженнях в умовах високих контактних напруг, 

потрібно витримувати задані параметри якості поверхневого шару, зокрема 

шорсткість поверхні, глибину і ступінь наклепу, залишкові напруги. 

Методика розрахункового визначення залишкових напружень в 

поверхневому шарі дозволяє призначити режими різання з необхідної 

величини шорсткості, глибини наклепу, рівня залишкових напружень. 

Розрахунок залишкових напружень, обумовлених структурними і 

фазовими перетвореннями ґрунтується на розрахунку температурних 

залишкових напруг і залишкових напружень, обумовлених силовим 

впливом на поверхневий шар. Оскільки залишкові напруги є пружними, 

для складання пружних залишкових напруг використовується метод 

накладення, сумарні залишкові напруги визначаються алгебраїчним 

підсумовуванням температурних і силових залишкових напружень. Для 

того щоб визначити залишкові напруги від кожного фактора окремо, 

необхідно встановити закономірність розподілу температури в 

поверхневому шарі оброблюваних циліндричних загартованих 

крупномодульних зубчастих коліс, а також визначити зусилля різання, що 

діють на оброблювану поверхню. 

Температурні залишкові напруги визначаються алгебраїчним 

складанням напруг, що виникають в поверхневому шарі при нагріванні і 

охолодженні, причому вони можуть з'явитися тільки в тому випадку, якщо 

напруги при нагріванні перевищують межу текучості. 

Технологічне забезпечення і підвищення якості що випускаються 

зубчастих коліс можуть бути успішно здійснені тільки при комплексному 

виборі, призначення, технологічному і метрологічне забезпечення системи 

параметрів стану поверхневого шару зубчастих коліс, що характеризують 

їх експлуатаційні властивості, встановлення зв'язку експлуатаційних 

властивостей зубчастих коліс з параметрами стану їх поверхневого шару, 

можливості і закономірності технологічного забезпечення всієї системи 

параметрів поверхонь, що сприяють подальшому науковому вирішенню 

проблеми підвищення якості виготовлення зубчастих коліс з наперед 

заданими експлуатаційними властивостями. 
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Таким чином, теоретичні та експериментальні дослідження освіти 

всієї системи параметрів і структури при різних методах обробки 

дозволяють виявити технологічну спадковість станом параметрів 

поверхневого шару зубчастих коліс від отримання заготовок до фінішних 

операцій та експлуатації, встановлення надійності технологічних процесів 

в забезпеченні необхідної системи параметрів поверхневого шару і його 

структури. 
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RESEARCH OF INTERNET ADVERTISING SERVICES FOR 

THEIR EFFECTIVENESS ESTIMATION 

PhD (Tech.), Ass. Prof. A. Balenko, undergraduate O. Horbunov, National 

Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv 

The main advantages of Internet advertising are that the Internet allows 

potential customers to learn in detail all the information about the product that 

they are interested in, as well as be constantly in touch with the advertiser; 

Internet also provides a large number of opportunities to purchase goods and 

services immediately after getting acquainted with the advertiser's offers, which 

also positively affects sales statistics. At the same time, the disadvantages of 

Internet advertising include the limited advertising audience only by Internet 

users, distrust of Internet advertising due to a large amount of malicious content, 

and the periodic obsession of advertising on the Internet. With all the advantages 

of Internet advertising, these disadvantages do not allow it to be considered as 

the main one, but, nevertheless, advertisers actively use it as auxiliary 

advertising, along with other means of marketing communications [1, 2]. 

Google Ads is a contextual advertising service from Google, providing a 

convenient interface and many tools for creating effective advertising messages. 

Google Ads allows to place text ads, graphic banners of various sizes and 

formats, video ads. Clicks or readings are paid. Ads appear in Google Search and 

on Google Adsense sites. Creating a standard ad in Google Ads usually takes 

less than 30 minutes. 

Yandex. Direct is a contextual advertising system on the pages of Yandex 

and the websites of partners of the Yandex Advertising System. Yandex. Direct 

allows to post short text ads with a link to a site. Payment is charged for clicks 

on ads. From the disadvantages we can distinguish the fact that fraudsters 

sometimes use the service to raise their pages in the search results, for example, a 

fake store instead of selling goods simply debits money from a bank card, while 

Yandex. Direct does not check the store, automatic moderation of a fake site 

takes half an hour [3]. 

Based on the results of the study, it was decided to choose the development 

of the Internet advertising efficiency estimation web service server part as a 

vector of further research in this field of knowledge. 

References: 1. Ковшик В. І. Оцінка ефективності інтернет-реклами / В.І. Ковшик, А.Б. Зубкова 
// Вісник НТУ "ХПІ": Тем. випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-

господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2011. – № 39. – С. 69-77.         

2. Мариус С. Контекстная реклама Google AdSense / С. Мариус. – SelfPub, 2020. 3. Мариус С. 
Яндекс. Директ и его преимущества / С. Мариус. – SelfPub, 2020. 
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ПІДХІД ДО ОБРОБКИ СЛАБОСТРУКТУРОВАНИХ 

МЕДИЧНИХ ДАНИХ  

асп. Д.В. Бичко, канд. техн. наук, доц. В.В. Шендрик, канд. техн. наук, 

доц. Ю.В. Парфененко, Сумський державний університет, м. Суми 

Швидкість та достовірність прийняття рішень у медичній практиці 

потребує значного покращення для встановлення точного діагнозу та 

безпомилкового лікування. Через значну кількість хворих, велике 

навантаження на лікарів та наявності занадто великого обсягу описової 

документації щодо профілактики та лікування пацієнтів, виникає потреба у 

розробці програмного забезпечення прийняття рішень, що забезпечить 

вищу якість наданої допомоги та процесу лікування.  

У ході попередніх робіт було проведено первинну обробку 

слабоструктурованих даних уніфікованих клінічних протоколів і 

розроблено синтаксичний аналізатор, що виділяє інформацію за основними 

критеріями пошуку та зберігає дані у вигляді текстового файлу для 

подальшої роботи з ними. Тому, метою даної роботи є обробка отриманих 

результатів для створення структури подання симптомів хвороб.  

Підхід до обробки слабоструктурованих медичних даних полягає у 

проведенні пошуку необхідних даних за декількома напрямками та 

створення чіткої структури для формування JSON файлу, що зберігає дані 

про хворобу у вигляді параметрів по: заголовку, фразі, слову, таблицям, 

схемам, спеціальним Unicode символам. Процес пошуку полягає у 

початковому знаходженні заголовку відповідно виділених правил, далі 

визначення наявності або відсутності таблиці або схеми. Якщо вони 

присутні, то здійснюється пошук виділених слів та їх збереження. 

Наступним кроком проводиться аналіз фрази згідно запропонованих 

критеріїв пошуку, одночасно з перебором вищеописаних слів. Також, 

важлива інформація міститься під Unicode символами. Всі отримані дані, 

які являють собою набір характеристик хвороби та її параметрів, 

зберігаються у один текстовий документ, потім виконується їх 

представлення у вигляді JSON в базі даних. 

У результаті роботи запропоновано підхід до обробки 

слабоструктурованих медичних даних. У наступних роботах буде 

проведено аналіз отриманого документу, сортування та перевірка 

унікальності по характеристикам у рамках однієї хвороби. Результатом 

обробки буде створення чітко структурованої картки хвороби для розробки 

системи підтримки прийняття медичних рішень. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ 

ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ 

ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ 

асп. О.Ю. Бреславець, канд. фіз.-мат. наук, доц. О.П. Черних, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

На сьогоднішній день генетичні алгоритми являють собою 

універсальний метод оптимізації багато параметричних функцій, які 

дозволяють вирішувати широкий спектр завдань. Вони мають безліч 

модифікацій і дуже залежать від параметрів. Найчастіше невелика зміна 

одного з параметрів може привести до несподіваного поліпшення 

результату. 

Зазначено, що генетичні алгоритми можуть застосовуватися для 

вирішення таких завдань як оптимізація функцій; різноманітні завдання на 

графах; налагодження та навчання штучної нейронної мережі; завдання 

компонування; складання розкладів; ігрові стратегії; апроксимація 

функцій; штучне життя та біоінформатика. 

Перевагами генетичних алгоритмів є: 

– універсальність; 

– висока оглядовість пошуку; 

– немає обмежень на цільову функцію; 

– будь-який спосіб завдання функції. 

Недоліками генетичних алгоритмів є: 

– відносно висока обчислювальна вартість; 

– квазіоптимальність.  

Проте, застосування генетичних алгоритмів корисно лише в тих 

випадках, коли для даного завдання немає відповідного спеціального 

алгоритму рішення. 

Авторами була запропонована методика, яка заснована на тому, щоб 

при тестуванні програми моделювався такий обчислювальний процес, який 

побічно відображав би процес і критерії тестування програмних засобів в 

початкових текстах. В якості критеріїв можна вибирати кількість покритих 

гілок і шляхів в графі потоку управління. 

Проаналізовано, що характерними особливостями таких алгоритмів є 

використання рядків фіксованої довжини для подання генетичної 

інформації, робота з популяцією рядків, використання генетичних 

операторів для формування майбутніх поколінь. 



Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2020 
Тези сьомої міжнародної науково-технічної конференції 

9 

ВИДАЛЕННЯ РІДИННИХ ЗАБРУДНЕНЬ ЗІ СВЕРДЛОВИН І 

ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМИ ЗБИРАННЯ ТА 

ПІДГОТОВЛЯННЯ ГАЗУ 
c.н.с. В.Б. Воловецький, Український науково-дослідний інститут 

природних газів, м. Харків 

Більшість газоконденсатних родовищ розробляють на виснаження. 

Унаслідок цього відбувається поступове зниження пластового тиску та 

дебітів свердловин. Через це знижується швидкість газового потоку як у 

свердловині, так і у трубопроводах (шлейфах, міжпромислових 

газопроводах) системи збирання та підготовляння газу і, відповідно, 

відбувається накопичення рідинних забруднень (пластової, конденсаційної 

води та вуглеводневого конденсату). Накопичення рідинних забруднень 

призводить до збільшення гідравлічного опору і, як наслідок, зменшення 

видобутку вуглеводнів зі свердловин та об’єму транспортованого газу 

трубопроводами системи збирання і підготовляння. Тому для забезпечення 

стабільного експлуатування як свердловин, так і трубопроводів видаляють 

накопичену рідину застосовуванням розчину поверхнево-активних речовин 

(ПАР) різної концентрації.  

У цей час перед його застосуванням вимірюють експлуатаційні 

параметри на усті свердловин та установці підготовляння газу, а тоді 

визначають об’єм накопиченої рідини у стовбурі та трубопроводах, що 

займає тривалий час. Наслідком несвоєчасного подавання розчину ПАР 

може бути як зниження обсягу видобування вуглеводнів зі свердловин, так 

і їх транспортування трубопроводами. 

Перед застосовуванням цього методу треба мати достовірну 

інформацію щодо наявності рідини як у стовбурі свердловин, так і у 

трубопроводах. Для розв’язання цієї проблеми запропоновано комплексні 

заходи: 

− контролювання та аналізування експлуатаційних параметрів 

свердловин та трубопроводів установленням давачів тиску і температури в 

контрольних місцях; 

− виконання дистанційного моніторингу експлуатаційних параметрів 

на комп’ютері в реальному часі та архівних параметрів з бази даних за 

минулий період протягом року та їх співставлення; 

− розроблення програмного забезпечення для виконання 

газодинамічних розрахунків, у тому числі визначення об’єму рідинних 

забруднень; 

− автоматизоване подавання розчину як у стовбур свердловин, так і у 

трубопроводи на підставі аналізування експлуатаційних параметрів та 

результатів розрахунків. Для реалізування цього потрібно використовувати 
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комплекс автоматизованого подавання розчину ПАР, який можна 

розмістити на усті або в зручному місці вздовж трубопроводу. 

Завдяки своєчасному вживанню заходів із видалення рідини, як зі 

стовбура свердловин, так і з трубопроводів, можна раціонально 

використовувати пластову енергію та забезпечувати стабільний видобуток 

вуглеводнів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНСАМБЛЕВИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

СТАНУ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ БУСТИНГУ 

д-р техн. наук, проф. С.Ю. Гавриленко, магістр Н.С. Трет’як, 

Національний технічний університет "Харьківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

Сьогодні комп’ютерні системи використовуються у багатьох сферах 

людської діяльності. Стан комп'ютерної системи описується великою 

кількістю процесів та їх атрибутів. Аналіз таких великих обсягів даних є 

складним завданням та потребує розробки методів з метою виявлення в них 

закономірностей. 

Одним із найбільш поширених методів аналізу великих обсягів даних 

(data mining) є методи машинного навчання (machine learning) [1]. 

Основна маса завдань, що вирішуються за допомогою методів 

машинного навчання, відноситься до двох різних видів: навчання з 

учителем (supervised learning) або без нього (unsupervised learning). У 

ситуації, коли потрібно вирішити складну обчислювальну задачу і жоден 

алгоритм не підходить, використовують  метод ансамблів. Цей метод 

заснований на алгоритмах машинного навчання, які генерують безліч 

класифікаторів. Спочатку метод ансамблів був окремим випадком 

байєсівського усереднення, але потім ускладнився й став включати 

додаткові алгоритми: беггінг, бустінг, стекінг [2]. 

Одним з найефективніших методів над вирішальними деревами є 

бустінг. В основі бустінгу є процедура послідовної побудови композиції 

алгоритмів машинного навчання, коли кожен наступний алгоритм прагне 

компенсувати недоліки композиції всіх попередніх алгоритмів. 

В даній роботі було проведене дослідження  методів машинного 

навчання для ідентифікації стану комп’ютерної системи. Виконано 

модифікацію ансамблевого класифікатора на основі бустінга за рахунок 

спеціальної процедури підбору кількості дерев та кількості розгалужень, 

що дозволило отримати класифікатор заданої точності. 

Список літератури: 1. Kelleher J. Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data 

Analytics: Algorithms, Worked Examples, and Case Studies / J. Kelleher, B. Namee, A. Archi // The 

MIT Pres. – 2015. – 642 p. 2. Gavrylenko S. Identification of the state of an object under conditions 
of fuzzy input data / S. Semenov, O. Sira, S Gavrylenko, N. Kuchuk // Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. – 2019.– V. 1, № 4 (97). – P.22-29.  
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ В СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ 

МЕХАНООБРОБКИ 

канд. техн. наук, проф. В.С. Гузенко, канд. техн. наук, доц. 

С.Л. Міранцов, магістр Р.Ю. Большаков, магістр М.І. Хохлов, 

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 

Якість деталей, що обробляються на металорізальних верстатах, а 

також продуктивність та надійність верстатного обладнання визначаються 

можливістю управління температурно-силовими параметрами процесу 

різання. Для безпосереднього контролю таких параметрів процесу як сила 

різання, температура, поточне зношування інструменту використовуються, 

як правило, непрямі методи контролю та ідентифікація їх за моделями та 

взаємозв'язками з іншими параметрами процесу різання. 

Сили різання, крутний момент, потужність різання при чорнових 

операціях визначають межі граничних режимів обробки для досягнення 

максимальної продуктивності обладнання, а при чистових операціях разом 

з температурою різання, визначають якість виготовлених деталей (точність 

розмірів і форми поверхонь, властивості поверхневого шару та інші). 

Цим пояснюється той факт, що найбільшого поширення серед систем 

автоматичного керування (САК) верстатним обладнанням отримали саме 

системи керування по силовим параметрам процесу різання. Незважаючи 

на тривалий період численних досліджень по створенню САК силовими 

параметрами процесу різання, питання побудови надійних систем, які 

відповідають вимогам автоматизованого виробництва, ще не вирішені в 

повній мірі. 

Основними причинами такого стану є наступні: 

- відсутність необхідної якості (перш за все за надійністю, швидкодією 

і точністю) датчиків поточної інформації про силові параметри процесу 

різання; 

- пов'язане з першою причиною відсутність досліджень щодо 

застосування нових методів обробки сигналів, що характеризують процеси 

різання та досліджень по розробці алгоритмів керування цими процесами в 

умовах їх суттєвої нестабільності параметрів (великі коливання припуску 

заготовки, переривчасте різання). 

Особливе значення має друга причина, тому що для її подолання 

необхідна інформація про частотні властивості процесу різання. При цьому 

найбільший інтерес представляють значення частот, на яких можливе 

виникнення резонансів. Частоти резонансів в досліджуваному об'єкті 

залежать від великої кількості факторів, багато з яких є випадковими. 

В даний час розроблено значну кількість методів, що дозволяють 

експериментально вирішувати задачу обробки сигналів. Одними з 
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найбільш перспективних є методи оцінювання спектральних характеристик 

сигналів, а саме вейвлетний аналіз [1, 2]. Вейвлетний аналіз у порівнянні з 

дискретним перетворенням Фур’є (ДПФ) має низку переваг. 

ДПФ з його нескінченно протяжним тригонометричним базисом добре 

підходить для аналізу стаціонарних сигналів. Для нестаціонарних сигналів 

виявляється важливим визначити момент часу, коли та чи інша частотна 

характеристика раптово змінюється. Тому базисні функції повинні мати 

кінцеву область визначення. Якраз такими функціями і є вейвлети. З їх 

допомогою можна покрити весь простір, використовуючи зміщення по-

різному стиснутих варіантів однієї-єдиної функції. Саме завдяки цьому 

можна кожен сигнал розкласти в вейвлет-ряд. При цьому кожна частотна 

компонента досліджується з дискретизацією, що відповідає вибраному 

масштабу. 

Унікальні математичні властивості вейвлетів роблять їх дуже 

потужним інструментом аналізу. Властивість локальності допомагає 

отримати знання про ті конкретні області, в яких виявляють себе 

досліджувані масштаби (частоти). Повнота вейвлет-базису, утвореного 

стисненням і зрушенням деякої функції, забезпечує можливість 

здійснювати зворотні перетворення. 

При управлінні процесом різання потрібно всю процедуру аналізу і 

синтезу проробляти за можливе найкоротший час, коли важливо 

передавати інформацію негайно і по можливості дешевше. В цьому 

випадку вейвлет-аналіз має переваги у порівнянні з методами віконного 

кодування, що використовується при дискретному перетворенні Фур'є. 

Перевагою використання вейвлетного аналізу є можливість 

визначення резонансних частот в умовах пасивного експерименту при 

наявності значних за величиною перешкод, що дозволяє використовувати 

його в процесі функціонування системи керування. 

З використанням вейвлетного аналізу були проведені лабораторні 

дослідження частотних характеристик процесу повздовжнього точіння на 

верстаті мод. 163 збірними різцями різної конструкції, що дозволило 

встановити вплив конструктивних параметрів інструментів на частотні 

характеристики процесу. Це дає змогу використовувати інформацію про 

конструктивні параметри інструменту для коректування параметрів 

процесу різання при керуванні верстатом. 

Список літератури: 1. Воробьев В.И. Теория и практика вейвлет-преобразования /  

В.И. Воробьев, В.Г. Грибунин.  – СПб.: ВУС. – 1999. – 204 с. 2. Daubechies I. The Wavlet 

Transform, Time-Frequency Localization and Signal Analysis // IEEE Trans. Inform. Theory – 1990. 
– 36 (5). – P. 961-1005. 
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АНАЛІТИЧНІ ЗАЛЕЖНОСТІ, ЩО ЗВ'ЯЗУЮТЬ ФУНКЦІЇ 

СХОЖОСТІ ДЛЯ БІНАРНИХ ОБ'ЄКТІВ І ВІДСТАНЬ 

ХЕММІНГА 

д-р техн. наук, проф. В.Д. Дмитрієнко, д-р техн. наук,  

проф. О.Ю. Заковоротний, д-р техн. наук, проф. С.Ю. Леонов, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

Оскільки функції схожості для бінарних векторів (об'єктів) та для 

об'єктів (векторів), описуємих за допомогою біполярного алфавіту, 

використовуються для оцінки подібності двійкових об'єктів, то повинні 

бути залежності, що зв'язують функції подібності для бінарних об'єктів 

(векторів) і відстані Хеммінга 
XR . В табл. 1 наведені вищезазначені 

класичні функції афінності (перший стовпець таблиці) і функції подібності, 

модифіковані за допомогою відстані Хеммінга (другий стовпець табл. 1). 

В табл. 1 за допомогою змінних 
XR , a і b підраховується число 

розрядів з співпадаючими одиничними або нульовими компонентами у 

порівнюваємих векторів. За допомогою змінних f  і g підраховуються 

одиничні компоненти, які є у одного вектора 
1J  і відсутні у другого 

вектора 
2J . 

Таблиця 1 – Взаємозв'язок між відстанню Хеммінга і функціями подібності для 

бінарних об'єктів 

Класичні функції подібності 

Функції 

подібності з 

використанням 

відстані Хеммінга 

Відстань 

Хеммінга, 

виражене через 

бінарні функції 

подібності 

1 2 3 

Функція подібності Russel and Rao 

gfba

a
S


1

 
XRba

a
S


1

 )(
1

ba
S

a
RX   

Функція подібності  

Sokal and Michener 

gfba

ba
S




2

 XRba

ba
S




2

 )(
2

ba
S

ba
RX 




 

Функція подібності  

Jaccard and Needham 

gfa

a
S


3

 XRa

a
S


3

 a
S

a
RX 

3
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1 2 3 

Функція подібності Kulzinsky 

gf

a
S


4

 
XR

a
S 4

 

4S

a
RX   

Функція подібності Dice 

gfa

a
S




2
5

 
XRa

a
S




2
5

 a
S

a
RX 2

5

  

Функція подібності Yula 

fgab

fgab
S




6

 

 

Громіздкий вираз gfRX   

Коефіцієнт кореляції (correlation) 

2/17
)])()()([( fbgbgafa

fgab
S






 

Громіздкий вираз gfRX   

 

У третьому стовпці табл. 1 вперше приведені прості аналітичні 

залежності для визначення відстані Хеммінга через класичні функції 

подібності Russel and Rao, Sokal and Michener, Jaccard and Needham, 

Kulzinsky, Dice. Отримати прості аналітичні залежності, що зв'язують 

функцію подібності Yule 6S  і коефіцієнт кореляції 7S  не вдалося. Але 

визначити відстань Хеммінга за функціями 6S  і 7S  можна за допомогою 

співвідношення 
XR  =  f  + g. 
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ФУНКЦІЇ АФФІННОСТІ ДЛЯ ПОРІВНЮВАЄМИХ 

ДВІЙКОВИХ ВЕКТОРІВ 

д-р техн. наук, проф. В.Д. Дмитрієнко, д-р техн. наук,  

проф. О.Ю. Заковоротний, д-р техн. наук, проф. С.Ю. Леонов, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

Відстань Хеммінга XR  між довільними двійковими векторами 

),,,( 21 pnppp jjjJ  , ),,,( 21 qnqqq jjjJ   визначається числом 

двійкових розрядів в яких порівнювані вектора не збігаються [1]. Це 

відстань часто застосовується для оцінки близькості дискретних об'єктів, 

які описуються за допомогою двійкових алфавітів з бінарними {0, 1} або 

біполярними {–1, 1} компонентами. На основі біполярних нейронів 

розроблена дискретна нейронна мережа Хеммінга [1], яка успішно 

застосовується для вирішення завдань розпізнавання та оцінки міри 

близькості двійкових об'єктів, компоненти яких кодуються за допомогою 

елементів алфавіту {–1, 1}. Однак, оцінка міри близькості порівнюваних 

об'єктів (двійкових біполярних векторів) здійснюється тільки по найбільш 

помітним ознакам – відрізняємим двійковим розрядам. При цьому 

ігноруються більш "тонкі" ознаки для порівнюваних об'єктів, які часто 

застосовуються для оцінки подібності бінарних векторів за допомогою 

функцій аффінності (подібності) Рассела і Рао, Дайса, Кульчинського, Юла 

і т.і. [2 – 5]. Крім цього, нейронна мережа Хеммінга може зберігати в 

пам'яті і використовувати в якості вхідної інформації тільки біполярні 

вхідні вектора. 

При порівнянні об'єктів з якісними ознаками, закодованими за 

допомогою бінарного алфавіту, для кожної пари об'єктів 

),,,( 21 pnppp jjjJ  , ),,,( 21 qnqqq jjjJ   в роботах [2 – 5] 

використовуються чотири змінні: a, b, f, g (табл. 1). 

Таблиця 1 – Змінні для порівняння двійкових векторів з бінарними компонентами 

 Jp  

Jq  1 0 

1 



n

k

pkqk jja
1

 
pk

n

k

qk jjg 



1

)1(  

0 



n

k

pkqk jjf
1

)1(  



n

k

pkqk jjb
1

)1)(1(  
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З аналізу табл. 1 випливає, що збільшення змінної a однозначно вказує 

на зростання подібності (аффіннності) порівнюваних векторів. Такої 

однозначності немає при зростанні змінної b, оскільки збільшення цієї 

змінної може вказувати як на збільшення схожості порівнюваних об'єктів, 

так і на належність їх до різних класів (якщо відсутня схожість по змінній 

a). Що стосується міри близькості векторів 
pJ  і 

qJ , відносно змінних f і g, 

то вона симетрична відносно цих змінних. 

Змінні a, b, f  і g з табл. 1 використовуються в цілому ряді відомих 

функцій подібності бінарних об'єктів, у яких наявність або відсутність 

ознак визначається компонентами бінарного алфавіту. Як приклад можна 

відзначити функції афінності (подібності) Сокаля і Мішера (Sokal and 

Michener), Жаккара і Нідмена (Jaccard and Needham) і так далі. За 

допомогою змінних f  і g легко визначається і відстань Хеммінга між 

бінарними векторами 
pJ  і 

qJ  

 gfJJR pqX ),( . (1) 

Змінні a, b, f  і g, а також функції афінності Сокаля, Мішера, Жаккара, 

Нідмена, відстань Хеммінга обчислюються за допомогою нової дискретної 

нейронної мережі на основі бінарних нейронів. Недоліком цієї нейронної 

мережі є неможливість обробки інформації, представленої за допомогою 

біполярного алфавіту, а також відсутність можливості обчислення відстані 

Хеммінга за вищевказаними функціями афінності для бінарних об'єктів. 

Список літератури: 1. Дмитриенко В.Д. Нейронные сети: архитектура, алгоритмы и 
использование. Учебное пособие / В.Д. Дмитриенко, А.Ю. Заковоротный, С.Ю. Леонов // 

Харків: НТУ "ХПІ". – 2020.– 222 с. 2. Бабичев С.А. Теоретичні та практичні засади 

інформаційної технології обробки профілів експресій генів для реконструкції генних мереж. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук по спеціальності 05.13.06 – 

інформаційні технології. – Херсон: Херсонський національний технічний університет. – 2018. 

– 382 с. 3. Дмитриенко В.Д. Методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта 
/ В.Д. Дмитриенко, И.П. Хавина, А.Ю. Заковоротный, М.В. Липчанский, Н.В. Мезенцев.  

– Киев: Кафедра, 2014. – 282 с. 4. Фор А. Восприятие и распознавание образов / А. Фор. – М.: 

Машиностроение, 1989. – 272 с. 5. Michalski R.S. A recent advance in data analysis: clustering 
jbjects into classes characterized by conjunctive concepts / R.S. Michalski, R.S. Stepp, E. Diday.  

– Invited chapter in the book Progress in Pattern Recognition. Vol. 1. – North-Holland Publishing 

Company, Amsterdam-NewYork-Oxford, 1981. – P. 33-49 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ СИНХРОНІЗАЦІЇ ДАНИХ МІЖ 

МАЛИМИ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В 

МЕЖАХ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ INDUSTRY 4.0 

д-р техн. наук, проф. С.С. Добротворський, канд. техн. наук, доц. 

Є.В. Басова, асп. А.Ю. Зiнченко, Національний технічний університет 

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків 

Кожна фірма-підрядник надає перевагу щодо приховування 

особливостей виробництва тієї чи іншої продукції. Але всі фірми, що 

мають інтерес до виконання замовлення на виготовлення деталі або 

збирання, потребують наявності інформації про готовий виріб для 

подальшого оброблення. Таким чином на передній план проблеми 

синхронізації даних між малими підприємствами виходить необхідність у 

реалізації спосібу передачі даних, із урахуванням того, що проєктована 

система так само повинна підтримувати можливість зберігання частини 

даних певного підприємства у конфіденційності. Важливим питанням є 

незмінність деяких даних, так як на основі цих даних може будуватися 

подальша робота інших фірм-підрядників. 

В роботі запропоновано вирішувати дану проблему шляхом написання 

додатку із використанням блокчейн технології. 

Першочерговим завданням стала передача даних по мережі, що є 

досить складним процесом. Це пояснюється тим, що потрібно динамічно 

моніторити адресу, куди передаються дані, вибирати оптимальний маршрут 

передачі, стежити за відправкою даних і в разі втрати або пошкоджень 

останніх заново їх відсилати. Із аналізу існуючих готових рішень 

встановили, що більшу частину проблем вирішує стек протоколів TCP/IP 

(маршрутизація, стеження за доставкою даних). Але для роботи з мережею 

був обран https протокол, бо він є міжнародним стандартом і гарантує 

безпеку при передачі даних.  

Основна складність розробки програми полягає в наявності мережевих 

взаємодій і в необхідності шифрування і приховування даних для 

підвищення безпеки інтелектуальної власності малого підприємства.  
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АНАЛІЗ СИСТЕМ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ 

ПРОГРАММ РОЗРАХУНКУ СЄНДВІЧ ПАКЕТІВ 

д-р техн. наук, проф. С.С. Добротворський, канд. техн. наук, доц.  

Є.В. Басова, асп. В.О. Приходько, Національний технічний 

університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків 

Для розрахунку обробки сєндвич пакетів необхідне програмне 

забезпечення  котре дозволить інтегрувати накопиченні розрахункові данні, 

та практичні данні при обробці сєндвич пакеті (далі ПЗ). Якість ПЗ 

залежить від отриманих данних та програмістів, і мов програмування, 

використаних під час розробки . 

Метою є проаналізувати корисні мови для написання сторінки для 

розрахунків в браузері і серед них обрати найбільш оптимальні. 

Мови програмування розділимо на кілька груп за різними ознаками: 

Низький рівень 

Серед характеристик часто зустрічаються: обмеження на абстракції 

даних, сильна статична Типізація, відсутність проміжного середовища 

виконання, прямий доступ до пам'яті. 

+ Повний контроль практично над усім; ви використовуєте тільки те, 

що вам потрібно. 

- Додатковий контроль означає додаткові складності, які можуть 

зробити начебто прості завдання важчими в реалізації. 

+ Більше контроль над пам'яттю; ви можете зробити те, що практично 

неможливо в інших мовах. 

- Керувати пам'яттю може швидко стати дуже складним. 

+ Дозволити вам краще зрозуміти, що відбувається за лаштунками в 

високорівневих мовах і навчить цінувати абстракції. 

- Легко закопатися в синтаксисі і дрібних деталях замість того, щоб 

розуміти концепцію і загальну картину. 

+ Мотивує думати про ефективності. 

- Потрібна попередня оптимізація. 

+ Мотивує думати про архітектурі наперед. 

- Зміни в поганій архітектурі можуть бути болючими. А гарну 

архітектуру важко придумати. 

- Щодо бідна стандартна бібліотека означає, що ви повинні часто 

покладатися на третіх осіб або винаходити колесо. 

- Необхідно часто вставляти допоміжні шматки коду (boilerplate), що 

збільшує час на розробку. 

Середній рівень 

Серед характеристик часто зустрічаються: фокус на абстракціях, 

сильна статична типізація, Виконавча, обмеження на прямий доступ до 

пам'яті. 
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Приклади: Java, C #. 

+ Керувати пам'яттю необов'язково, але при бажанні ви можете це 

робити самостійно. 

- До сих пір потрібно розуміти, як влаштована пам'ять і як працює 

прибирання сміття, але мова цього навчання не сприяє. 

+ Багаті стандартні бібліотеки. 

- Багато абстракції заважають новачкові в освоєнні концепцій, тому 

що незрозуміло, чому вони створені саме таким чином. 

+ Компілює в байт-код, що спрощує взаємодію з іншими мовами. 

- Байт-код вимагає встановленої середовища виконання. 

- До сих пір потрібно часто вставляти стандартні шматки коду 

(boilerplate), незважаючи на наявність абстракцій. 

Високий рівень 

Серед характеристик часто зустрічаються: сильне абстрагування, 

динамічна або слабка типізація, повністю незалежне управління пам'яттю 

або наявність середовища виконання. 

Приклади: Python, Ruby, JavaScript, Common Lisp. 

+ Абстракції роблять складні завдання простими. 

- Надбудови для реалізації абстракцій знижують продуктивність. 

+ В цілому все просто і інтуїтивно, навіть при внесенні змін. 

- Архітектура може страждати, тому що досить просто вносити зміни 

майже в будь-якому місці замість того, щоб вносити їх там, де потрібно. 

+ Порівняно великі стандартні бібліотеки означають, що те, що ви 

хочете зробити, швидше за все вже реалізовано і доступно. 

- Через приховані деталей складно з'ясовувати причини виникнення 

проблем, коли вони з'являються. 

+ Менше вставок стандартного коду – синтаксис значно простіше. 

- Динамічна типізація ускладнює пошук помилок без запуску коду. 

Виходячи з опису мов програмування зупинимось на JavaSkript тому 

що: 

JavaScript – гнучка мова, яку можна використовувати як для 

фронтенда, так і для бекенд. Це гарна мова для початківців, оскільки в 

ньому мало налаштувань, і можна почати писати код прямо в браузері. 

У JavaScript велика спільнота, і для його вивчення в Мережі є багато 

корисних матеріалів. 

Значно розширює можливості JS програмна платформа Node.js. З її 

допомогою код, написаний на JS, можна запускати без браузера на бекенд. 

А наявність величезної кількості готових рішень в пакетної екосистемі npm 

дозволяє розробнику не витрачати час на створення більшості рішень. 
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КОМП’ЮТЕРІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИСІВУ 

ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР НА ОСНОВІ ЄМНІСНИХ ДАТЧИКІВ 

ст. викладач Є.І. Донченко, Донбаська державна машинобудівна 

академія, м. Краматорськ 

Точний посів є одним з більш продуктивних, а може й кращим 

способом посіву. На кожну сучасну сівалку обов’язково встановлюється 

система контролю висіву. У більшості систем контролю використовують 

оптичні датчики [1]. До недоліків оптичних датчиків можна віднести 

погіршення якості реєстрації при запиленні а також збільшенні швидкості 

висіву [1]. 

Ці недоліки можуть бути усунені при використанні ємнісних датчиків 

висіву [2]. Кілька десятків систем контролю висіву просапних культур 

"Мрія 3" працюють на ланах України. Враховуючи досвід, були розроблені 

системи контролю висіву "Мрія-міні", обладнані удосконаленими 

датчиками [3] та спрощеним інтерфейсом.  

Проте виявилось, що керівники господарств бажають мати більш 

детальну інформацію. Була розроблена система контролю "Топаз", яка 

унаслідувала від "Мрії-міні" мінімалістичність інтерфейсу користувача і 

разом з тим значно поширені інтелектуальні можливості. Для цього, 

спеціально для системи "Топаз", була розроблена програмна платформа так 

званого автоматного програмування [4], що дозволило зберегти надійність 

системи при значному розширенні її функціоналу.  

Інтелектуальні властивості системи "Топаз" дозволяють практично без 

участі оператора виявляти основні вади, виникаючі при роботі 

пневматичних сівалок точного висіву, інформація виводиться у 

спрощеному (кольорові сигнали) та детальному (e-ink дисплей) вигляді. До 

того ж, за допомогою GSM зв’язку інформація on-line передається на сайт, 

до уваги керівника господарства. 

Список літератури: 1. Сеялки точного высева John Deere. URL: http://origin-

www.deere.ua/uk_UA/docs/product/equipment/seeding /db_series/specs/1014608_Planters_RUS.pdf 

2. Донченко Е.И. Исследование системы контроля количества Е.И. Донченко, А.В. Шишкин, 

А.Е. Пантелеев // Надійність інструменту. – №32. – 2013. 3. Донченко Е.И. Исследование 

входного усилителя емкостного датчика высева пропашных культур / Е.И. Донченко // 

Научный вестник ДГМА. – №1 (19е). – 2016. – С. 33-38. 4. Донченко Є.І. Автоматное 

программирование при разработке встраиваемых систем / Є.І. Донченко // Інформатика, 

управління та штучний інтелект. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2019. – С. 31. 



Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2020 
Тези сьомої міжнародної науково-технічної конференції 

22 

РОЗПОДІЛЕНА ОБРОБКА ДАНИХ У МЕРЕЖІ СИСТЕМ 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 

канд. техн. наук, доц. Г.Е. Заволодько, асп. Д. Павлова, студент 

Я.С. Колєснікова, Національний технічний університет  

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків 

Розширення можливостей використання повітряного простору (ПП) 

для польотів повітряних об’єктів (ПО) можливо шляхом підвищення як 

ступеня технічної оснащеності сучасними засобами спостереження та 

автоматизації управління, що відповідають вимогам глобальної 

експлуатаційної концепції організації повітряного руху Міжнародної 

організації цивільної авіації, так і широким використанням інформаційних 

технологій (ІТ) [1] при отримані, обробці, збереженні та передачі даних. 

Підвищення якості інформаційного забезпечення (ІЗ) системи контролю 

повітряного простору можливо досягти зміною як алгоритмів так і 

структури обробки даних систем спостереження за рахунок використання 

ІТ.  

ІЗ системи використання ПП здійснюється системами спостереження 

(СС) [2,3], до яких відносяться первинні та вторинні СС. При цьому слід 

зазначити, що зазначені СС створюють синхронну мережу СС. Формуляр 

ПО, який видається споживачам даних мережею СС, як правило включає 

[4]: просторові координати ПО, польотні дані ПО та дані про ідентифікацію 

ПО за ознакою "свій-чужий". 

В роботі показано, що використання розподіленої обробки  даних у 

зазначеній синхронній мережі СС з урахуванням можливості використання 

рівноцінності факту виявлення ПО первинною та вторинною СС більш 

доцільно у порівнянні з існуючою структурою ІЗ системи контролю 

повітряного простору. 

Список літератури: 1. Ткачев В.В. Комплексне інформаційне забезпечення систем управління 

польотами авіації та протиповітряної оборони / В.В. Ткачев, Ю.Г. Даник, С.А. Жуков, І.І. Обод, 

І.О. Романенко. – К.: МОУ, 2004. – 342 с. 2. Ткачев В.В. Теоретичні основи побудови 

завадозахищених систем інформаційного моніторингу повітряного простору / В.В. Ткачев, 

Ю.Г. Даник, С.А. Жуков, І.І. Обод, І.О. Романенко. – К.: МОУ, 2004. – 271 с.. 3. Обод І.І. 

Обробка даних систем спостереження повітряного простору: монографія. За заг. ред. І.І. Обод. 

– Харків: НТУ "ХПІ", 2016. – 281 с. 4. Pavlova D.B. Merging primary data of joint air space 

surveillance systems / D.B. Pavlova, G.E. Zavolodko, I.I. Obod // ХІІІ Міжнародна науково-

практична конференція магістрантів та аспірантів "Теоретичні та практичні дослідження 

молодих науковців". – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – С. 106-107. 
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ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ 

ПРОЦЕСОМ З ДЕТАЛЬНІШОЮ КОРЕКЦІЄЮ СИСТЕМИ 

д-р техн. наук, проф. О.Ю. Заковоротний, д-р техн. наук, проф.      

О.О. Клочко, асп. Є.В. Перминов, магістр В.Ф. Федоренко, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

Управління технологічним процесом, в тому числі і процесом різання, 

відноситься до методів теорії евристичної самоорганізації. З методів 

евристичної самоорганізації при моделюванні процесів різання 

застосовуються метод штучних нейронних мереж (Мінс) і метод групового 

обліку аргументі (МГУА). Теорія самоорганізації заснована на принципах 

самоорганізації і неостаточних рішень (масової селекції) [1]. Створення в 

1957 р. Розенблаттом Ф. персептрона [1, 2] забезпечило створення Мінс і 

МГУА. Незважаючи на загальну теорію самоорганізації і її принципів Мінс 

і МГУА відрізняються за способом їх застосування. З огляду на спільність 

принципів їх побудови моделей і використанням Мінс і МГУА в роботі [3] 

розглянуті основні положення їх здійснення. В Мінс нейрон підсумовує що 

надійшли на нього сигнали і видає на виході сигнал відповідний заданій 

активаційної функції. За аналогією з електронними системами активаційну 

функцію можна вважати нелінійної підсилювальної характеристикою 

штучного нейрона 

У МГУА принципи евристичної самоорганізації застосовуються для 

відшукання структури моделі описуваного процесу. Формується безліч 

"частинних" моделей. Як порогових, інтегральних впливів виступають 

евристичні критерії, які є зовнішнім доповненням. На кожному етапі 

селекції здійснюється відбір декількох кращих (в сенсі обраного критерію) 

"частинних" моделей, на підставі яких формуються "частинні" моделі 

наступного ряду селекції. Остаточна модель вибирається з умови 

глобального мінімуму зовнішнього критерію. 

Список літератури:1. Джимми У.Ки. Искусственные нейронные сети управления 
технологическими процессами. Часть 1, Control Engineering, – №3 (63). – 2016. – С. 62-66. 

2. Равская Н.С. Применение методов самоорганизации для идентификации процессов и 

объектов / Н.С. Равская, Л.И. Ковалева // Lucrarile stiintifice all simpozion lui international, 

Universitario Ropet. – 2002. 3. Равская Н.С. Нейронные сети, учитывающие физические 

явления, сопровождающие процесс резания / Н.С. Равская, А.А. Клочко, А.Ю. Заковоротный, 
Е.В. Корбут, Р. П. Родин // Mechanics and Advanced Technologies. – № 2 (89), 2020.  

– С. 155-162. 
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ОЦІНКА ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН У СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МЕТОДАМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ  

д-р техн. наук, проф. О.Ю. Заковоротний, асп. А.О. Харченко, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

Однією з основних задач при моделюванні складних технічних 

об’єктів – є виявлення всіх параметрів зовнішнього середовища, які 

безпосередньо впливають на загальну поведінку системи. Необхідно 

враховувати загальну кількість факторів та окрему їх множину, яка 

використовується при моделюванні. Також, необхідно звернути увагу на 

характер відношення даних множин, оскільки на цьому етапі перед 

дослідником ставляться такі задачі – моделювання процесів в умовах 

невизначеності та неповноти даних, або – створення підмножини величин 

для моделювання з урахування певних критеріїв. 

Якщо розглядати незалежні випадкові величини, а розробку 

компонент систем підтримки прийняття рішень здійснювати з урахуванням 

незалежності параметрів функціонування окремих підсистем, то це суттєво 

зменшує точність розрахунків. Для визначення випадкових величин, їх 

наявності в системі, а також оцінки – використовуються методи 

математичного та ком’ютерного моделювання, з урахуванням початкового 

та певного значення випадкової величини щодо якої проводиться 

дослідження. Для задачі оцінки випадкових величин у системах підтримки 

прийняття доцільно використовувати нечіткі величини та виконувати 

розробку систем нечіткого виводу. 

Під час декомпозиції складних систем в ієрархічні системи нечіткої 

логіки зменшується загальна кількість правил в нечітких базах знань та час 

для навчання таких систем. Якщо визначити коефіцієнти 

характеристичного рівняння як нечіткі величини, то поява значень 

коефіцієнтів, які значно перевищують початкові – свідчить про наявність 

неврахованих випадкових величин при моделюванні системи. Значення 

модулю різниці свідчитиме про оцінку нових випадкових величин. 

Отримана різниця є лише множиною випадкових величин, з функціями 

розподілу, які залежать від значень коефіцієнтів характеристичного 

рівняння руху. Для визначення кількості випадкових величин, які не 

враховуються при моделюванні системи підтримки прийняття рішень, 

необхідно проводити оцінку коефіцієнтів на кожному рівні ієрархії нечіткої 

системи. 
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DEVELOPMENT OF MODELS FOR ON-BOARD COMPUTER 

CONTROL SYSTEM 

D-r of Techn. Scien. prof. O. Zakovorotniy, master student O. Evtushenko, 

National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkiv 

The modern railway transport uses a computer control system (CCS). It is a 

real-time system that allows you to perform the task of minimizing energy 

consumption and traffic safety. A similar computer control system is used on the 

first domestic diesel trains of the DEL-02 series with a traction asynchronous 

drive.  

This system should be improved in order to obtain computer-readable data 

on the parameters of processes, the results of which can be used to assess the 

efficiency of both the entire diesel train and its individual units. The combination 

of modern mathematics and advanced hardware and software allows the system 

to be modernized. 

Computer control system of the diesel train DEL-02 should perform the 

optimal control of the diesel train and the high-quality implementation of 

transmission characteristics. It is necessary for the system to be able to calculate 

in advance for each stretch of the route the optimal guidance option, based on 

various external factors [1]. The system should offer the operator the best way of 

guidance in the form of the current controller positions. One of the methods to 

accomplish the task is the control method with the model, when control is 

calculated first on the model, and then applied on a real object. On this basis, it is 

necessary to get the object model and its implementation in a software 

component of the CCS. 

The thesis focuses on methods and means of control of asynchronous drive, 

as well as their mathematical models, algorithms and structures. As a result of 

the analysis of the existing TAD control schemes, the TAD model was 

implemented in the modeling package. This model is a part of the diesel train 

model and can later be used as a software component for an onboard CCS. 

References: 1. Мезенцев Н.В. Синтез системы векторного управления тяговым асинхронным 
электроприводом локомотива / Н.И. Заполовский, В.И. Носков, Н.В. Мезенцев // Вісник 

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Харків: НТУ 

"ХПІ". – 2005. – № 56. – С. 151 – 156. 
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DEVELOPMENT OF A SIMULATION MODEL OF THE 

"SYNCHRONOUS GENERATOR – RECTIFIER" BLOCK USING 

NEURAL NETWORKS 

D-r of Techn. Scien., prof. O. Zakovorotniy, master student 

P. Reshetnikova, National Technical University "Kharkiv Polytechnic 

Institute", Kharkiv 

Due to technological development and the constant increase in the intensity 

of work and the speed of movement of railway transport, psychophysiological 

capabilities of a human driver begin to not correspond to the conditions of his 

work, therefore there is a need to automate the control processes of traction 

rolling stock. 

To solve this problem on Ukrainian diesel trains with asynchronous traction 

drive, it is necessary to introduce new methods into the existing computer control 

system. One of these methods is the Model Control Method. This thesis deals 

with the development of a model of the block “Synchronous Generator – 

Rectifier” (“SG–R”) for a general model of a diesel train power transmission. 

It is proposed to use a mathematical model, which instead of the 

mathematical model of individual blocks (synchronous generator and rectifier) 

describes the joint operation of these blocks, and allows to obtain the 

implementation of the functions of these blocks in an indirect way. 

A neural network is capable of identifying complex dependencies between 

input and output data during training, performing generalization and 

subsequently producing correct results. These abilities of artificial neural 

networks, as well as the ability to approximate functions with high accuracy, are 

suitable for creating a model of the “SG–R” block based on the load 

characteristics of the generator [1].  

For the “SG–R” block a multilayer perceptron neural network was chosen. 

For the neurons of the hidden layers, nonlinear sigmoidal neuron activation 

functions were used.  

Inputs of the model are load and excitation currents, and a rectified voltage 

is formed at the output in accordance with the experimental data of the load 

characteristics. The error in reproducing characteristics in the entire operating 

range using a neural network is comparable to the error of traditional models, but 

a significant gain in simulation time is obtained.  

References: 1. Мезенцев Н.В. Моделирование САР электропередачи дизель-поезда с 
использованием нейронных сетей / В.И. Носков, Н.И. Заполовский, Н.В. Мезенцев // Вісник 

НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2004. – No 34. – С. 144–152. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАТРОННИХ 

ВЕРСТАТІВ У ВИРОБНИЦТВІ ДЕТАЛЕЙ ЗБІРНОГО 

РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ 

канд. техн. наук, доц. В.В. Калініченко, магистр М.А. Вашков, 

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 

Визначальною тенденцією розвитку сучасного інструментального 

виробництва є вдосконалення конструкцій збірних різальних інструментів. 

При цьому деталі прогресивних конструкцій збірних інструментів можуть 

мати конструктивні елементи складної форми. До точності розмірів, форми 

та взаємного розташування поверхонь таких деталей часто висуваються 

жорсткі вимоги, досягнення яких є складною технологічною задачею. 

Показовим прикладом такої задачі є забезпечення необхідних показників 

точності поверхонь посадочних місць у вузлах кріплення різальних пластин 

при обробці тримачів збірних різців та корпусів збірних фрез. Суттєві 

труднощі при обробці дрібних деталей вузлів кріплення різальних пластин 

створюють малі розміри цих деталей, що ускладнює їхнє закріплення перед 

обробкою, а також обробку поверхонь, розташованих з різних боків цих 

деталей. 

Значні перспективи успішного вирішення вказаних задач відкриває 

створення та широке використання спеціальних мехатронних верстатів-

автоматів. Особливості цих верстатів, зокрема такі, як багатошпиндельне 

компонування, можливість автоматичної зміни положення заготовки [1, 2], 

дозволяють виконати повний цикл обробки конкретної деталі на одній 

робочій позиції. При цьому забезпечується суттєве скорочення 

допоміжного часу на обробку. Обґрунтований вибір структурної та 

компонувальної схем верстата, керуючих і діагностичних пристроїв, 

крокових електродвигунів для забезпечення рухів виконавчих вузлів 

гарантує необхідні високі показники продуктивності та точності механічної 

обробки деталей збірних різальних інструментів на запропонованому 

мехатронному обладнанні. 

Список літератури: 1. Калініченко В.В. Мехатронний верстатний комплекс для обробки 

тримача збірного токарного різця / В.В. Калініченко, М.С. Мельник, В.А. Рибкін // Інформатика, 

управління та штучний інтелект. Тези шостої міжнародної науково-технічної конференції. – 

Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 47. 2. Калініченко В.В. Мехатронний верстат для обробки 

деталі "гайка" вузла кріплення різальної пластини збірного токарного різця / В.В. Калініченко, 

М.С. Мельник, Є.Д. Корнілов // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тези шостої 

міжнародної науково-технічної конференції. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 45. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕГЛАМЕНТІВ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАЖКИХ ВЕРСТАТІВ З ЧПК 

д-р техн. наук, проф. Г.П. Клименко, д-р техн. наук, проф. 

В.Д. Ковальов, д-р техн. наук, доц. Я.В. Васильченко, канд. техн. наук 

О.О. Анциферова, аспирант А.Ю. Щербакова, Донбаська державна 

машинобудівна академія, м. Краматорськ 

Ефективність використання важких верстатів, підвищення якості 

продукції металообробки, зниження витрат інструментальних матеріалів 

істотно залежать від розробки науково обґрунтованих режимів різання, які 

істотно впливають на умови праці та техніко-економічні показники 

машинобудування. Особливості роботи важконавантажених різальних 

інструментів, велике розсіювання параметрів обробки на важких верстатах, 

різноманіття факторів, що впливають на обробку деталей, вимагають 

комплексного підходу для визначення керуючих параметрів при роботі 

важких верстатів. Тому визначення раціональних регламентів експлуатації 

важких верстатів є актуальною проблемою. 

Певний комплекс досліджень процесу експлуатації різальних 

інструментів на важких верстатах, розробка системи раціональної 

експлуатації різального інструменту лягли в основу розроблених 

нормативів режимів різання для важких токарних і карусельних верстатів 

[1]. 

У зв'язку з появою нових умов виробництва, нових інструментальних і 

оброблюваних матеріалів, сучасних конструкцій верстатів та інструментів 

виникла необхідність переглянути рекомендації розроблених нормативів, 

врахувати нові чинники і методичні підходи при визначенні регламентів 

експлуатації важких верстатів. 

Рекомендації з вибору режимів різання і норм витрат інструменту 

увійшли в нові нормативи режимів різання для верстатів з ЧПК. Одним з 

основних завдань визначення режимів різання є встановлення стійкості 

інструменту, що забезпечує найбільш раціональний режим роботи. 

Нормативи розраховані для визначення стійкості, найбільш економічної 

при роботі на важких верстатах з ЧПК токарної групи різцями з 

механічним кріпленням багатогранних твердосплавних пластин. 

В основу математичних моделей для оптимізації режимів різання 

покладене значення середнього періоду стійкості, який для верстатів з ЧПК 

прийнятий 20 хв на відміну від універсальних важких верстатів. 

Інструмент, який використовується на верстатах з ЧПК, працює в 

умовах багатоінструментальної наладки послідовної дії. Протягом періоду 

стійкості інструмент може використовуватися при обробці партій різних 

деталей. Цикл обробки здійснюється автоматично. Вибір інструменту 

здійснюється з урахуванням можливості обробки різних поверхонь певної 



Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2020 
Тези сьомої міжнародної науково-технічної конференції 

29 

групи деталей. Режими різання призначаються для матеріалу, який 

передбачається найбільш часто обробляти на даному верстаті. 

При розробці загальномашинобудівних нормативів режимів різання 

для важких верстатів розрахунок раціональних режимів різання 

здійснюється спільно з визначенням періоду стійкості різців та чисел 

періодів їх стійкості, відповідних екстремуму їх функцій. При цьому 

математичні моделі формувалися на основі середнього періоду стійкості, 

що враховує як процес зношування, так і процес руйнування інструменту. 

При розробці загальномашинобудівних нормативів режимів різання 

запропоновано визначити режими різання, що забезпечують заданий рівень 

надійності технологічної системи [2]. Параметром надійності технологічної 

системи прийнята ймовірність безвідмовної роботи або гамма-відсоток γ. 

Період стійкості інструменту, що відповідає рівню надійності γ, званий 

гамма-відсотковим періодом стійкості Тγ, покладений в основу розрахунку 

раціональних режимів різання з урахуванням надійності.  Гамма- 

відсотковий період стійкості дозволяє врахувати розсіювання властивостей 

різального інструменту. 

Обмеження, обумовлені надійністю інструменту, враховувалися при 

розрахунку режимів різання введенням поправочного коефіцієнта η на 

період стійкості в цільову функцію витрат на механічну обробку, які 

залежать від режимів різання. Для визначення раціонального гамма-

відсотка досліджувалося зміна питомих приведених витрат на механічну 

обробку, що залежать від рівня надійності, для верстатів різних 

типорозмірів. 

У нормативах наведено методичні вказівки, приклад вибору 

інструменту і режимів різання, а також рекомендації з вибору інструменту і 

режимів різання. Дані, наведені в нормативах, рекомендується уточнювати 

стосовно конкретних виробничих умов.  

Розроблені нормативи можуть бути використані як на етапі 

попереднього призначення режимів різання, так і для адаптивного 

управління в режимі реального часу. Результати досліджень були 

використані при проектуванні важкого металорізального обладнання.  Для 

цих верстатів розроблена і впроваджена багаторівнева система прийняття 

рішень з елементами штучного інтелекту для автоматичного управління 

процесами різання на адаптивному обладнанні. 

Список літератури: 1. Локтев А.Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания. 

Справочник. Том 1. Токарные и карусельные работы. Фрезерные работы / А.Д. Локтев, 

Г.П. Клименко, Н.Ф. Гущин и др. М.: Машиностроение. – 1991. – 634 с. 2. Клименко Г. 
Моделювання надійності збірних інструментів для важких токарних верстатів / Г. Клименко, 

Я. Васильченко // Різання та інструменти в технологічних системах. – 2020. – Вип. 92. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБРОБКИ ІМПУЛЬСНИМ 

МАГНІТНИМ ПОЛЕМ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ТВЕРДИХ СПЛАВІВ МЕТОДОМ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ 

д-р техн. наук, проф. С.А. Клименко, Інститут надтвердих 

матеріалів ім. В.М. Бакуля, м. Київ, д-р техн. наук, проф. 

В.Д. Ковальов, д-р техн. наук, доц. Я.В. Васильченко, канд. техн. наук 

М.В. Шаповалов, магістр К.М. Митрохина Донбаська державна 

машинобудівна академія, м. Краматорськ 

Інструментальні матеріали для різального інструменту, що 

використовуються при механічному обробленні великогабаритних деталей 

для важкого машинобудування працюють в екстремальних умовах 

термосилового навантаження. Тому підвищення характеристик 

конструкційної міцності та опору руйнуванню інструментального 

матеріалу при статичному і циклічному навантаженні є актуальною 

проблемою. З цією метою пропонується модифікувати твердосплавний 

різальний інструмент методом обробки імпульсним магнітним полем 

(ОІМП) [1]. Стандартні методи випробувань твердих сплавів на згин та 

інші види тестування з використанням спеціальних зразків не 

відображають реальних властивостей інструменту внаслідок великої 

різниці у технології їх виготовлення, конструкції, фактичного напруженого 

стану та геометрії робочої частини по відношенню до відповідальних 

ділянок інструменту у зоні різання. Але вони визначають важливі тенденції 

механічної поведінки, які можуть бути базовими для орієнтовної оцінки 

роботоздатності нових інструментальних матеріалів та контролю якості 

інструменту за відсутності можливості виконання відповідних складних 

експериментів. 

Наявний досвід в області чисельного мультифрактального опису 

зображень структур самої різної природи показує його ефективність при 

аналізі прихованих процесів в металах і сплавах, тобто таких процесів, які 

не можна спостерігати безпосередньо, але при цьому вони істотно 

впливають на характеристики досліджуваних систем Проведені 

дослідження впливу ОІМП на експлуатаційні властивості твердих сплавів 

методом мультифрактального аналізу. 

У залежності від режимів обробки імпульсним магнітним полем тверді 

сплави одного хімічного складу можуть мати різну структуру. Для 

визначення оптимальної технології зміцнення твердих сплавів необхідно 

установити взаємозв'язок між параметрами, що інтегрально описують 

структуру, і експлуатаційними характеристиками. Проаналізовані отримані 

на електронному скануючому мікроскопі "CamScan-4DV" структури 

зразків твердих сплавів марки ВК8, виготовлених з однієї вихідної 
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сировини та зміцнені на п'ятьох різних режимах. Рентгеноструктурний 

аналіз зразків не виявив суттєвих відмінностей досліджуваних сплавів. 

Зразки досліджувались у монохроматизованому випромінюванні 

рентгенівської трубки із залізним анодом на автоматизованому 

рентгенівському дифрактометрі ДРОН-3 з використанням графітного 

монохроматора первинного променя.  

З представлених зображень структур були виділені квадратні 

фрагменти, які оброблялися з використанням методики цифрової 

мультифрактальної параметризації і спеціальної комп’ютерної програми 

MFRDrom. Перед розрахунком мультифрактальних параметрів отримані 

зображення попередньо оброблялися для досягнення одного ступеня 

контрастності і яскравості. Аналіз проводили на псевдоспектрах при 

варіанті генерації міри по чорним пікселям. Після обробки зображень 

програмою MFRDrom структура являє собою безліч розташованих у 

площині точок, що характеризують розподіл кобальтової фази, пор, 

графітових і інших включень, тріщин, і показують конфігурацію границь 

зерен. Дана методологія дає оцінку конфігурації досліджуваної структури в 

цілому, у тому числі визначає кількісні міри однорідності й 

упорядкованості досліджуваних структур.  

Зміна мультифрактальних характеристик (зниження ступеня 

однорідності F40 і упорядкованості  = D1-D40) зв'язано зі зменшенням 

щільності досліджуваних зеренних структур, зниженням "розгалудженості" 

границь зерен і зменшенням разорієнтування. Установлено, що параметр 

упорядкованості  характеризує ступінь "розгалудженості" границь зерен у 

цілому, параметр однорідності F40 характеризує однорідність дефектів по 

розміру (у даному випадку однорідність товщини кобальтового прошарку і 

розмір пор), фрактальна розмірність D0 – загальну кількість дефектів у 

структурі. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що зі збільшенням значень 

фрактальних параметрів однорідності (F) і впорядкованості ( = D1-D40, по 

модулю) структури й зменшенням значень фрактальної розмірності D0 

збільшується зносостійкість твердих сплавів при точінні сталей. Між 

швидкістю зношування (і) і параметрами структури (F,  , D0)  такі 

залежності: i = 0,1D05,3, i = 1,24D0-1,22, i = 1,82-0,35F, i = 1,26-1,9 з 

коефіцієнтами кореляції відповідно 0,84, 0,74, 0,73.  

Таким чином, найбільш ефективним  виявився  режим  № 2, структура 

якого характеризується найвищими параметрами F (4,612) і  (0,551), і 

найбільш низьким D0 (1,12). Сплави з відносно низькими значеннями F 

(4,2) і  (0,43), і високими D0 (1,3) – № 1 і № 5  характеризуються вкрай 

низькою зносостійкістю. 
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Установлені залежності вказують на те, що для підвищення стійкості 

інструменту в умовах різання з ударами необхідно створювати сплави із 

структурою, що характеризується максимально високими значеннями 

фрактальних параметрів однорідності та впорядкованісті (по модулю для 

псевдоспектрів) структури, мінімальними значенням D0 і величини 

середнього розкиду механічних властивостей (). 
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УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ОБРОБКИ 

ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ЕШЗ З МОДИФІКОВАНИМ 

ПРОФІЛЕМ 

д-р техн. наук, проф. О.О. Клочко, канд. техн. наук. О.О. Анциферова, 

інж. К.В. Камчатна-Степанова, асп.Є.П. Старченко, Національний 

технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 

м. Харків 

Основним завданням при проектуванні технологічних процесів 

механічної обробки евольвентних шліцьових з’єднань (ЕШЗ) є 

забезпечення отримання готового виробу в межах норм стандарту за 

призначеним ступенем точності виготовлення з мінімальною затратою 

матеріалу і праці, тобто мінімальними трудомісткістю і собівартістю. 

Розробка технології обробки залежить від конструкції шліцьового 

з’єднання, його зовнішньої форми, технічних умов на виготовлення 

програми випуску [1]. Найбільший вплив на структуру операцій в 

технологічному процесі мають рівень точності і шорсткість поверхні зубів, 

вид термічної обробки та ін. Підвищена точність викликає додаткові 

фінішні операції по обробці базових поверхонь заготовки, профілів зубів, а 

також впливає на режим обробки, якість технологічного оснащення і 

ріжучого інструменту. В даний час зубофрезерування черв'ячними фрезами 

є найпоширенішим і в більшості випадків найбільш ефективним методом 

обробки зовнішніх шліцьових поверхонь. Зубофрезерування забезпечує 

високу якість виготовлення шліцьових валів. Цей спосіб, завдяки своїй 

універсальності допускає нарізування шліцьових евольвентних валів з 

різною кількістю зубів одним і тим же інструментом, високу точність 

процесу і продуктивність, має найбільше поширення в машинобудуванні. 

При додаткових пристосуваннях на зубофрезерних верстатах можна 

нарізати зубчасті колеса з бочкоподібною модифікацією зубів та багато 

інших деталей зі спеціальними профілями зубів, рівномірно 

розташованими щодо центру.  

Список літератури: 1. Анділахай О.О. Технологічні засоби обробки крупногабаритних 

евольвентних шліцьових з’єднань з модифікацієй зуборізного інструменту: Машинобудування 

і зварювальне виробництво / О.О. Анділахай, О.О. Клочко, К.В. Камчатна-Степанова, 
Є.П. Старченко // Наука та виробництво : міжвузівський тематичний збірник наукових праць. 

– Мариуполь : ДВУЗ "ПДТУ", 2019. – Вип. 19. – С. 50–63. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

ВИГОТОВЛЕННЯ КОНІЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС З 

ДЕМПФЕРОМ СУХОГО ТЕРТЯ 

д-р техн. наук, проф. О.О. Клочко, асп. М.О. Белоусов, магістр        

П.А. Виродов, В.А. Олефір, Національний технічний університет 

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків 

У стандартах ISO 10300 [1] і AGMA 937-А12 [2] наголошено на 

необхідності застосування демпфера сухого тертя для зниження амплітуди 

резонансних коливань конічних зубчастих коліс, але відсутні які б то не 

було розрахункові методики оцінки їх ефективності та рекомендації вибору 

параметрів демпферів. Дослідженням кінематичної похибки конічних 

зубчастих передач займалися Н.Ф. Хлебалін, Г.І. Шевельова, FL Litvin, HG 

Statfeld. Однак запропоновані ними моделі не дозволяють оцінити рівень 

змінних напруг в ободі конічного зубчастого колеса при резонансних 

коливаннях в залежності від характеру функції кінематичної похибки. 

Незважаючи на те, що питань оптимального проектування присвячена 

велика кількість робіт [3, 4], в даний момент відсутні роботи по 

застосуванню методів оптимізації при проектуванні демпферів сухого тертя 

для конічних зубчастих коліс. Для вирішення питань автоматизації 

технологічних процесів виготовлення конічних зубчастих коліс з 

демпфером сухого тертя розроблені основі напрямки досягнення 

поставленої мети та розроблені технологічні моделі конічного зубчастого 

колеса з демпфером сухого тертя, удосконалена скорочена технологічна 

модель конічної зубчастої передачі з демпфером сухого тертя, що враховує 

вплив кінематичної похибки, певної за допомогою створеної 

квазистатической моделі конічної зубчастої передачі, на збудження 

коливань колеса з подальшим визначенням оптимальної сили підтискання 

демпфера та виконана оптимізація профілю робочої поверхні демпфера 

сухого тертя тарельчатого типу за критерієм мінімуму контактних 

напружень в заданому діапазоні можливої зміни сили його підтискання. 

Список літератури: 1. ISO 10300-1. Calculation of load capacity of bevel gears. Geneva. – 2001. 

44 p. 2.  AGMA 911-A94. Design Guidelines for Aerospace Gearing. Alexandria, USA. – 2012. – 

142 p. 3. Реклейтіс Г. Оптимізація в техніці / Г. Реклейтіс, А. Рейвіндран. – М.: Мир, 1986. – 
348 с. 4. Аттетков А.В. Методи оптимізації: Учеб. для вузів 2-е изд. / А.В. Аттетков, 

С.В. Галкін, В.С. Зарубін. – М .: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана. – 2003. – 440 с. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЛОБОЇДНИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ 

д-р техн. наук, проф. О.О. Клочко, асп. О.С. Стрілець, магістр  

М.М. Савченко, Національний технічний університет "Харківський 

політехнічний інститут", м. Харків 

Висока ефективність використання глобоїдних передач досягається 

при моделюванні конструктивних особливостей глобоїдних зубчастих 

передач з бочкоподібною формою зуба колеса. Підвищення 

експлуатаційних характеристик глобоідних передач в машинобудуванні є 

актуальною задачею для забезпечення конкурентоспроможності 

машинобудівної продукції за рахунок розробки математичної моделі 

аналітичного дослідження модифікованого зачеплення глобоїдних 

зубчастих передач; удосконалення моделі стендових досліджень і 

випробувань верстатних редукторів з глобоїдними зубчастими передачами: 

аналізу дослідження полів зачеплення глобоїдних передач і особливості 

геометрії модифікованого зачеплення глобоїдних зубчастих передач; 

розробки експлуатаційних показників глобоїдних зубчастих передач. 

Розроблена математична модель геометричних розрахунків глобоїдних 

зубчастих передач дозволяє підвищити точність та швидкість обчислення 

при проведенні аналізу процесів виготовлення глобоїдних зубчастих 

передач на основі видів руйнування і обмеження допустимого 

навантаження глобоїдних зубчастих передач з урахуванням 

експлуатаційних показників глобоїдних зубчастих передач [1]. Отримана 

теоретико-експериментальна залежність формоутворення допусків на 

виготовлення та складання глобоїдних зубчастих передач та розроблені 

умови стабілізації оптимальних конструктивних параметрів розрахунку 

коефіцієнта корисної дії (ККД) глобоїдних зубчастих передач. Розрахунок 

ККД черв'ячних редукторів повинен бути виконаний досить точно в зв'язку 

з його впливом на навантажувальну здатність редукторів, в більшості 

випадків що обмежується нагріванням. Це особливо важливо для передач з 

підвищеним допустимим навантаженням і порівняно невисоким ККД, 

якими є глобоїдні передачи. 

Список літератури: 1. Sudhansu R.D. Effect of Machining Parameters on Surface Roughness in 

Machining of Hardened / R.D. Sudhansu, K. Amaresh, D. Debabrata // International Journal of 
Innovation and Applied Studies. – Vol. 2. – No. 4. – 2013, p. 445-453. 
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METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF A MODEL FOR 

MANAGING THE QUALITY AND PRODUCTIVITY OF SHAPING 

WHEN PROCESSING HARDENED COARSE-MODULAR GEARS 
DrS., Prof. V. Kovalov, DrS., Prof. Y. Vasylchenko, Сandidate of sciences, 

M. Shapovalov, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, 

сandidate of sciences, O. Antsyferova, Graduate student,  

K. Kamchatna-Stepanova, NTU "KhPI", Kharkiv 

The variety of mechanical methods of gear processing of cylindrical gear 

wheels makes it possible to develop scientific directions for increasing the 

productivity, accuracy and quality of gear processing of hardened large-modular 

gear wheels by ensuring the required parameters of the surface layer of the 

processed gear wheels, which determine their operational properties. 

To ensure optimal durability and reliability of the operation of cylindrical 

gears, it is necessary to give their machined surfaces substantiated geometric 

characteristics and physical and mechanical properties. The operational 

properties of gears at the manufacturing stage depend on the processing 

accuracy, the grade of the material, its structure and hardness, as well as the 

roughness of the surfaces, depending on the method or method of their 

production. The studies carried out show that the surface roughness of hardened 

coarse-modular gear wheels of the same accuracy and height can have different 

operational properties [1]. Surfaces with the same precise surface may have 

different degrees of work hardening, unequal character and magnitude of 

residual stresses, different degrees of distortion of the crystal structure and the 

degree of violation of the surface integrity due to microcracks, scoring, and 

loosening. 

When machining hardened coarse-modular gears, the surface layer 

undergoes plastic deformation and local short-term heating. Residual stresses 

appear in this layer, which are significant (Figs. 1 and 2). 

Technological support of the operational properties of hardened large-

modular gear wheels is determined by the solution of two problems: first, the 

choice of materials, the hardness of the working surfaces of the teeth and the 

purpose of the dimensional accuracy and the system of parameters of the state of 

the surface layer, which should provide the required operational properties; 

secondly, the choice of the method and the purpose of the processing modes that 

provide the most economical and reliable achievement of the specified 

dimensional accuracy and the system of parameters of the state of the surface 

layer of the processed hardened coarse-modular gear wheels. 

Thus, the wear resistance of hardened coarse gears is characterized by the 

complex state of the friction surfaces. 
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Fig. 1 – Occurrence of residual stresses in the surface layer under dynamic 

loading 

 

Fig. 2 – Occurrence of residual stresses in the surface layer under static loading 
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The load-bearing capacity of the surface of hardened coarse-modular gear 

wheels, the intensity of wear during sliding friction, along with roughness, are 

determined by macrodeviations, waviness, and physical and mechanical 

properties (microhardness and residual stresses). 

Therefore, the resulting roughness of the friction surfaces during the 

running-in process will depend on the remaining parameters of the state of the 

surface layer of the contacting parts. Consequently, the achievement of an 

equilibrium state of the surface layer of hardened coarse gear wheels in 

engagement is possible with the implementation of an elastic contact of 

interacting bodies. 

References: 1. Morivaki Т. Combined stress; material flow and heat analysis of orthogonal 
micromachining of copper / Т. Morivaki; N. Sugimura; S. Luan // Annals CIRP. – 1993. – N 42/1.  

– Р. 75–78. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 

ЯК КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ ОБРОБКИ НЕЖОРСТКИХ ДЕТАЛЕЙ 

НА ВАЖКИХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ 

д-р техн. наук, проф. В.Д. Ковальов, канд. техн. наук. Я.С. Антоненко,  

магістр М.О. Ростовський, Донбаська державна машинобудівна 

академія, м. Краматорськ 

При проектуванні, експлуатації та модернізації металорізального 

обладнання виникає необхідність підвищення його точностних 

характеристик. Особливо актуальним  це питання є для важких токарних 

верстатів, у яких силові деформації несучої системи призводять до 

значного зниження точності обробки і вимагають розробки спеціальних 

методів її забезпечення. 

Точність деталей і механізмів за умовою їх задовільної роботи 

повинна забезпечувати точне положення і рух ланок, обмеження 

динамічних навантажень, концентрації навантажень і напруг, оптимальні 

зазори і натяг в сполученнях і ін. Одним з критеріїв, що надають основний 

вплив на точність і продуктивність, є жорсткість. Жорсткість виступає і як 

критерій якості, і як критерій розрахунку розмірів несучої системи 

верстатів. Несучі системи верстатів повинні забезпечувати і зберігати 

протягом необхідного терміну служби правильне розташування і 

можливість точних і плавних взаємних переміщень інструменту і виробів 

вхолосту і при різанні. Для забезпечення цих вимог конструювання станин 

і корпусних деталей в даний час підпорядковується критеріям жорсткості 

деталей і зносостійкості напрямних, а також умовами технологічності. 

Вплив жорсткості станин і корпусних деталей на роботу механізмів 

верстата визначається перерозподілом тисків в сполученнях і порушенням 

умов правильного контакту в результаті пружних деформацій елементів 

системи. Тому підвищення точності важких токарних верстатів методом 

дослідження і збільшення жорсткості несучої системи верстатів є 

актуальною проблемою сучасного машинобудування. 

В даний час в результаті теоретичних та експериментальних 

досліджень великої кількості вчених накопичено значний матеріал з 

технологічного забезпечення якості обробки, що дозволяє створювати 

математичні моделі управління обробкою на верстатах. 

Проаналізовано методи розрахунку і моделювання несучих систем 

важких токарних верстатів, оптимальним і найбільш точним є метод 

трьохвимірного моделювання на основі методу скінчених елементів. Для 

розробки системи управління точністю важкого верстату при обробці 

нежорстких деталей розроблено методики моделювання пружної 

технологічної системи під впливом силових і температурних факторів на 

основі структурного і геометричного аналізу компонувальних схем важких 
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токарних верстатів з використанням методу скінчених елементів 

програмними засобами пакетів SolidWorks, CosmosWorks, Creo Parametric. 

Моделювання проводили для випадків, які мають найбільш значний вплив 

на розмір деформації несучої системи. 

Дуже важливім елементом досліджень є властивості рівноваги заданої 

динамічної системи різання на основі законів класичної механіки і шляхи 

вирішення двох практично важливих задач: аналізу і синтезу 

формоутворюючих рухів інструменту щодо деталі з урахуванням пружних 

деформацій оброблюваної заготовки та технологічної системи верстату. 

Досліджено та класифіковано найбільш несприятливі фактори впливу на 

вихідну точність при обробці на важкому токарному верстаті. Було 

проведено за методикою експертних оцінок ранжування факторів та надано 

рекомендації щодо можливості вирішення проблеми у виробничих умовах. 

Для визначення оптимальної конструкції станини важкого токарного 

верстата вантажопідйомністю 100 тон проведено порівняльний аналіз 

результатів комп’ютерного моделювання зварної станини та натурні 

дослідження литої станини важких токарних верстатів. В результаті 

виробничих випробувань виявляється, що збіг результатів математичного 

моделювання з повномасштабними випробуваннями становить 6-25%. 

Розроблена конструкція станини важкого токарного верстата високої 

точності вантажопідйомністю 100 тон з можливістю механічної обробки до 

12,5 м і діаметром 2,5 м з максимальною силою різання 200 кН. Дано 

рекомендації щодо проектування несучих систем важких верстатів з ЧПУ 

високої точності. Деформації станини верстата при екстремальних 

навантаженнях представлені в діапазоні від 29 мкм до 83 мкм. Результати 

представлено в асортименті ПрАТ KЗВВ з випуском важких токарних 

верстатів з ЧПУ нового покоління.  

Для досягнення високої якості виробів при обробці на важких 

токарних верстатах разом із раціоналізацією конструкції станини, 

урахуванням пружних та теплових деформацій необхідно підвищувати 

крутну жорсткість елементів технологічної системи, використовувати 

опори підвищеної жорсткості. 

Одним з найбільш перспективних способів подальшого підвищення 

точності та продуктивності верстатів є оснащення їх адаптивними 

системами.  
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ЗМЕНШЕННЯ ХИБНОПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

АНТИПЛАГІАТ СИСТЕМ 

канд. техн. наук, проф. О.А. Козіна, аспірант Д.А. Пасько 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

У науковому товаристві жорстко поставлено питання авторського 

права і унікальності робіт. Унікальність, є одним з важливих критеріїв при 

проходженні перевірок для публікації нових наукових праць. І найчастіше, 

автори можуть витратити більшу частину часу на боротьбу з системами 

антиплагіату, а не на проведення додаткових експериментів або 

удосконалення теоретичної бази роботи. Такі системи шукають схожі слова 

або словосполучення, але жодним чином не розуміють сенсу тексту, тобто 

вони навряд чи здатні стверджувати про факт плагіату і швидше 

розраховані на відловлювання недобросовісних студентів, ніж на наукових 

працівників. 

Обгрунтовано необхідність удосконалення існуючих систем 

антиплагіату шляхом додавання визначення контексту роботи. За рахунок 

використання алгоритмів семантичного аналізу [1, 2] для виділення сенсу з 

тексту, можна підвищити точність систем для боротьби з плагіатом. 

Визначивши контекст роботи, можна сильно звузити межі, в яких буде вже 

виконуватися перевірка на запозичення. Завдяки цьому досягається 

зменшення знаходження словосполучень з інших незв'язаних з темою 

областей [3]. 

Показано основні переваги  підвищення точності перевірки текстів за 

рахунок виділення контексту, що може бути досягнуто за рахунок 

зменшення хибнопозитивних спрацьовувань систем перевірки на 

унікальність. Для визначення контексту запропоновано використовувати 

один із способів при природній обробці мови (NLP) - LDA (латентне 

розміщення Дирихле) [4], при якому слова розбиваються на групи, на 

підставі яких проводиться вже перевірка на плагіат. Для підвищення 

точності і захисту від перефразування, пропонується такі групи піддавати 

синонімічній заміні, і перевіряти знову. 

Список літератури: 1. Jurafsky D. Speech and Language Processing / D. Jurafsky, J. H. Martin // 

Pearson, 2014. Режим доступу: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/19.pdf. – Дата звернення: 
30 жовтня 2020. 2. Greene Spin S.C. Lexical Semantics, Transitivity, and the Identification of 

Implicit Sentiment / S.C. Spin // ProQuest, – 2007. 3. Cервіси для перевірки якості тексту. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://bit.ly/3osqKty. 4. Blei D.M. Latent Dirichlet 
Allocation / D.M. Blei, Y. Andrew, M. Jordan, – 2003. – 996 c. Режим доступу: 

https://www.jmlr.org/papers/volume3/blei03a/blei03a.pdf. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРІЇ АРХІТЕКТУРИ МОБІЛЬНИХ 

ІГОР В UNITY З 3D-ЕЛЕМЕНТАМИ РІЗНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ 

ФОРМИ І ПРОСТОРОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ  

канд. техн. наук, доц. О.А. Козіна, магістр В.І. Іщенко, Національний 

технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 

м. Харків 

З розвитком комп’ютерів, ігри також удосконалювались, та 

притягували до себе все більше людей. До сьогоднішнього дня 

комп’ютерна техніка досягла такого рівня розвитку, що дозволяє 

програмістам розробляти дуже реалістичні ігри з гарним графічним, та 

звуковим оформленням навіть на мобільних пристроях, однак розробка 

реалістичних ігор для мобільних пристроїв містить у собі додаткові 

складнощі [1, 2].  

У роботі показано, що архітектурні рішення, що приймаються при 

розробці мобільних 3D-ігор, повинні в першу чергу залежати від швидкодії 

процесору та оперативної пам’яті пристроїв різних виробників з однією 

операційною системою різних версії. Тобто по-перше, необхідно, 

визначити групу мобільних пристроїв тих виробників, для власників яких 

розроблювана гра має бути обов’язково доступна [3, 4]. Цей крок завжди 

звужує область користувачів, але становиться зваженим вибором між 

якістю подання графічних елементів, можливостями фізики ігрових 

елементів, очікуваним рівнем інтересу гравців до складності завдань у грі, з 

одного боку, та можливостями відтворення таких задумок на обраних 

мобільних пристроях без лагів та зависань. 

По-друге, вибір кола мобільних пристроїв різних виробників дозволяє 

вибрати ту мінімальну версію операційної системи, яка буде максимально 

представлена на таких пристроях, та розробляти гру для неї. Але таке 

рішення також часто звужує можливості використання оптимальних 

функцій середовища розробки Unity. 

Використання розглянутих кроків наведено на прикладі створення 

прототипу мобільної гри "3D-конструктор" з елементами різної 

геометричної форми і просторової орієнтації та фізикою елементів у 

вигляді взаємного магнітного тяжіння-доведення та фіксації. 

Список літератури: 1. Unity3D.ru [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://unity3d.ru/distribution/viewforum.php?f=11. 2. Руководство Unity [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/  3. Для кого эта игрушка или как 

определить целевую аудиторию [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://habr.com/post/253895/ 4. Игровой движок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dikc.academic.ru/dic.nsf/ ruwiki/209444/. 
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МОДЕЛЬ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ВИМІРЮВАЧА 

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

д-р техн. наук, проф. В.Б. Кононов, магістр О.В. Беспалько,  

магістр Н.М. Корабельникова, Харківський національний університет 

Повітряних Сил імені І. Кожедуба, м. Харків 

У зв’язку з подальшим розвитком сучасних складних технічних систем 

та урізноманітненням умов їх застосування, підвищуються вимоги до 

метрологічного забезпечення на усіх етапах їх розробки, виробництва та 

експлуатації. Підвищення технічної складності технологій виробництва та 

ремонту технічних систем також накладає вимоги на основні показники 

інформаційно-вимірювальних систем (точність, чутливість, діапазон 

вимірювань тощо). У зв’язку з вимогами до точності та надійності 

компонентів інформаційно-вимірювальних систем у якості вимірювачів 

дедалі частіше використовуються чутливі перетворювачі фізичних величин 

із вбудованими мікропроцесорами [1, 2].  

Метою доповіді є побудова та дослідження математичних моделей, які 

дозволять враховувати особливості застосування мікропроцесорних 

вимірювачів різних фізичних величин у спеціалізованих вимірювально-

інформаційних системах сучасних складних технічних систем за 

різноманітних умов їх застосування. 

Запропоновано узагальнену модель вимірювача фізичної величини із 

вбудованим мікропроцесором. Приведені результати досліджень 

запропонованої моделі мікропроцесорного вимірювача із різними 

параметрами вхідних вимірюваних величин та різними параметрами 

вхідних та внутрішніх шумів. Запропоновані рекомендації щодо 

застосування та параметрів мікропроцесорів у спеціалізованих 

інформаційно-вимірювальних системах. Метою подальших досліджень є 

оптимізація алгоритмів обробки вимірювального сигналу, для заданих 

діапазонів вимірювальних сигналів та внутрішніх і зовнішніх шумів 

вимірювання, що дозволить підвищити точність вимірювань та забезпечить 

стабільну роботу інформаційно-вимірювальної системи. 

Список літератури: 1. Гончаров Д.В. Дослідження мікропроцесорної системи контролю 

температури серверної кімнати / А.О. Подорожняк, А.М. Клименко, Д.В. Гончаров // Системи 
управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – вип. 2 (42). – 2017. – 

С. 51–54. 2. Vlasa I. Smart Metering Systems Optimization for Non-Technical Losses Reduction and 

Consumption Recording Operation Improvement in Electricity Sector / I. Vlasa, A. Gligor, 
C.D. Dumitru, L.B. Iantovics // Sensors, 2020, Vol. 20 (10). 3. Modbus Specification and 

implementation guides. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://modbus.org/specs.php. 
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ДОПУСКОВЫЙ КОНТРОЛЬ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

д-р. техн. наук, проф. Г.Ф. Кривуля, канд. техн. наук, доц. 

В.В. Токарев, асп. В.К. Щербак, Харьковский национальный 

университет радиоэлектроники, г. Харьков 

Обоснована необходимость разработки и совершенствования методов 

допускового контроля параметров сложных объектов с использованием  

интеллектуальных средств [1 – 3]. 

Контроль текущего состояния сложных объектов с большим числом  

параметров (сотни и тысячи) представляет собой сложную задачу и требует 

больших временных затрат  при последовательной передаче информации 

от датчиков в пункт управления. Возникает необходимость параллельной 

обработки измеренной информации для уменьшения времени текущего 

контроля.  

В процессе создания системы допускового контроля выбираются 

методики и средства измерений, границы допусков, решающие правила и 

задачи общего метрологического обеспечения. Допусковый контроль 

позволяет оценить качество объекта без измерения точного значения 

параметра, состояние  которого характеризуется его численной величиной. 

Современное развитие беспроводных сенсорных сетей и интеллектуальных 

методов позволяет эффективно решить задачу контроля сложных объектов. 

В качестве системы поддержки решений авторами была использована 

адаптивная сеть нечеткого вывода ANFIS (Adaptive-Network-Based Fuzzy 

Inference System). 

Список литературы: 1. Krivoulya G. Using Intellectual Means for Diagnosis of Wireless Sensor 

Networks / G. Krivoulya, V. Sergienko // Вісник CНУ ім. .В. Даля. Сєвєродонецьк. – 2018.  

– № 6 (247). – С. 50-52. 2. Кривуля Г.Ф. Интеллектуальное диагностирование линейно 
распределенных объектов с использованием беспроводных сенсорных сетей / Г.Ф. Кривуля, 

О.І. Липчанский // Вісник CНУ ім.. В.Даля. Сєвєродонецьк – 2017. – № 8 (238). – С. 46-51.  

3. Krivoulya G. Intellectual Functional Diagnosis of Large Objects Using Sensor Networks / 
G. Krivoulya, V. Shcherbak // 18th IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS) Proceeding 

of international conf .Varna, Bulgaria. –2020. – P. 507-511. 
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ВІДМОВОСТІЙКІСТЬ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ, 

ПОБУДОВАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ 

КОМПЛЕКСНИХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

студ. А.О. Круглова, студ. А.С. Журавльова, Харківський національний 

університет радіоелектроніки, м. Харків 

В умовах різноманітних деструктивних факторів функціонування 

розподілених систем, побудованих за допомогою технологій так званих 

комплексних хмарних обчислень, що включають в себе Cloud, Fog та Edge 

Computing, обґрунтовано необхідність забезпечення їх відмовостійкості [1-

3]. Слід зазначити, що залежно від типу розподіленої системи до 

специфічних потенційних збоїв відмовостійкість може забезпечуватися на 

різних рівнях відповідними засобами, а саме на фізичному, мережному, 

протокольному та сервісному рівнях [4]. При цьому на сервісному рівні 

серед засобів забезпечення відмовостійкості використовують вимушене 

зниження якості обслуговування та розвантаження мережних пристроїв, на 

протокольному – компресію даних для зменшення використання мережних 

ресурсів. Водночас на мережному рівні пропонується застосування 

механізмів швидкої перемаршрутизації за рахунок резервування (ресурсна 

надмірність при використанні основних і резервних маршрутів) [1]. Тоді як 

на фізичному рівні надається резервування (ручне відновлення) за 

вимогою. 

Список літератури: 1. Rak J., Hutchison D. (eds) Guide to Disaster-Resilient Communication 

Networks. Computer Communications and Networks. Springer, Cham. – 2020. – 813 p. 2. Shirazi 
S.N. The extended cloud: Review and analysis of mobile edge computing and fog from a security and 

resilience perspective / S.N. Shirazi, A. Gouglidis, A. Farshad, D. Hutchison // IEEE Journal on 

Selected Areas in Communications. – 2017. – Vol. 35. – № 11. – P. 2586-2595. 3. Sterbenz J.P.  
Smart city and IoT resilience, survivability, and disruption tolerance: Challenges, modelling, and a 

survey of research opportunities. // 9th International Workshop on Resilient Networks Design and 

Modeling (RNDM), Alghero. – 2017. Proceedings. Noida, India, – 2020. – P. 623-629. 
4. Prokhorenko V. Architectural Resilience in Cloud, Fog and Edge Systems: A Survey / 

V. Prokhorenko, M.A. Babar // IEEE Access. – 2020. – Vol. 8. – P. 28078-28095. 
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ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

КРИСТАЛІЗАЦІЇ БЕЗПЕРЕВНОЛИТНОГО СЛЯБА 

канд. техн. наук, доц. А.В. Люта, канд. техн. наук, доц. 

М.А. Афанасьєва, канд. техн. наук, доц. В.Г. Макшанцев, студент  

І.В. Майборода, Донбаська державна машинобудівна академія, 

м. Краматорськ 

Обґрунтовано необхідність чисельного розв’язку математичної моделі 

кристалізації безперервнолитного сляба, це дозволяє збільшити якість 

вихідної заготівки за рахунок зменшення осьової ліквації і поліпшення 

внутрішньої макроструктури злитка, а також збільшити швидкість 

розливання заготівок, що призводить до збільшення продуктивності всієї 

машини безперервного лиття заготівок [1 – 3]. 

 Отримане чисельне рішення моделі кристалізації безперервнолитого 

злитка дозволяє визначити температурне поле безперервного злитка в будь-

який момент часу на рівні металу в кристалізаторі і необхідні параметри 

двофазної зони необхідні для системи управління м'яким обтисненням, а 

також вплив зовнішніх умов на тепловий режим формування безперервного 

злитка.  

Метод математичного моделювання дозволяє з достатньою точністю 

отримати параметри зони м’якого обтиску такі як: стан і довжина зони 

м’якого обтиску, необхідне для визначення задіяних секцій (включена, 

вимкнена, включена половина секції); максимальну усадку стали в зоні 

м’якого обтиснення, що дозволяє визначити величину ходу штоків 

гідроциліндрів на роликового секції м’якого обтиску. Розроблена 

математична модель може бути використана для моделювання процесів 

охолодження злитка, що дає можливість управління режимами 

охолодження; прогнозування товщини кірки на виході з кристалізатора, 

щоб попередити можливість проривів кірки [1, 2]. 

Список літератури: 1. Люта А. В. Моделювання процесу затвердіння сталі в кристалізаторі / 
А.В. Люта, М.А. Афанасьєва, В.Г. Макшанцев // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції, 16-22 березня 2020 р. – Черкаси:  

2020. – С. 119-120. 2. Люта А.В. Розробка тривимірної моделі процесу затвердіння сталі в 

кристалізаторі / А.В. Люта, В.Г. Макшанцев, М.А. Афанасьєва // Вісник ДДМА. – 2019.  

– № 1(45). – С. 132-136. 3. Емельянов В.А. Тепловая работа машин непрерывного литья 
заготовок : учебн. пособие для вузов. – М.: Металургия. – 2011. – 149 с.  
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WEB-APPLICATION "ONLINE-DIAGNOST" 

master student Fazliddin Makhsudov, doctor of technical sciences, 

professor A.E. Filatova, National Technical University "Kharkiv 

Polytechnic Institute", Kharkiv 

Self-medication has always been and will be the first action when people 

encounter signs of a disease. This is the historically formed mentality of the 

average statistical person. But how justified is self-medication? Self-medication 

is unlikely to achieve some improvement in certain conditions. But the most 

important question lies directly in the correctness of determining the symptoms 

of the disease, and only then applying the correct effective treatment. 

One of the solutions is the processing of accumulated data, statistics on 

many known diseases, the use of suitable mathematical tools of information-

probabilistic logic for diagnosing diseases based on the available symptoms. In 

turn, today's technologies make it possible to implement a service in a form that 

is understandable to an ordinary person and make it publicly available. 

To solve this problem, a telemedicine decision support system was 

developed for diagnosing the patient's condition. For users (patients), the service 

provides the ability to instantly diagnose the state of health, constant access to 

the medical history. For medical personnel, statistics and platform data will be 

indicators of the health status of all users (patients) who were diagnosed in the 

system. 

The platform consists of 2 main components. Backend service – the 

component interacts with the database, with external services and provides an 

interface with available methods for interacting with this component. The 

following technologies were used for implementation: Java, JAX RS, MySQL, 

Docker, SonarQube. Web frontend – provides a convenient client web interface 

for client interactions with the service. The following technologies were used for 

implementation: Java, Javascript, ReactJS, HTML, CSS. 

The work solved the scientific and technical problem of increasing the 

efficiency of the diagnostic process, made a systematic analysis of existing 

diagnostic methods and their improvement to support decision-making in 

medicine based on information-probabilistic logic, developed general and 

detailed interaction schemes for all modules of the diagnostic service, and also 

developed a structure and software. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ ФИТНЕС БИЗНЕСА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CRM-СИСТЕМЫ 

студ. И.С. Малеваный, Национальный технический университет 

"Харьковский политехнический институт", г. Харьков 

Современный рынок предлагает массу возможностей по выбору 

товаров и услуг. Конкурентная борьба в таких условиях становится 

особенно острой. Высокая скорость принятия решений, многозадачность 

управления и необходимость снижения рисков требуют современных 

подходов к организации бизнес-процессов. Привлечение новых клиентов 

требует определенных расходов на рекламу, но после того как клиент 

привлечен его необходимо удержать, выстроить с ним хорошие отношения 

и расположить к повторной покупке. Данные задачи лучше всего помогает 

решить внедрение CRM системы.  

CRM система – это набор инструментов, который помогает бизнесу 

выстраивать отношения с клиентами. Отработка всех возможных контактов 

– лишь одна из многих задач. Кроме того, CRM помогает: 

Удержать клиентов. Вся необходимая информация и история 

взаимоотношений с покупателем сохранены в базе, что дает возможность 

анализировать и предлагать именно то, что ему нужно. 

1. Организовать совместную работу. Разделяя обязанности между 

отделами компании. 

2. Создать структурированную базу клиентов. Предоставляя к ней 

доступ с любого устройства. 

3. Отслеживать эффективность работы сотрудников с помощью 

инструментов учета рабочего времени. 

4. Управлять финансами. Производить анализ эффективности 

деятельности основываясь на отчетах о количестве продаж. 

5. Повысить продажи. Сохраняя всю необходимую информацию о 

клиенте система не позволяет забыть о важных мероприятиях и вовремя 

предлагает клиенту то, что ему нужно, что, в свою очередь, повышает 

удовлетворенность предоставленными услугами или товарами и 

увеличивает вероятность повторной покупки. 

6. Экономить время. Автоматизируя большую часть стандартных 

операций – выставление счетов, организация рассылок, составление 

отчетов. Так же хранение информации в одном месте позволяет меньше 

тратить время на поиск нужной информации о клиенте. 

7. Анализировать результаты и вести статистику. 

В целом внедрение CRM системы и правильное ее использование в 

условиях современного рынка позволит привлечь и удержать больше 

клиентов, что положительно скажется на развитии бизнеса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ CRM-СИСТЕМЫ 

ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

студ. И.С. Малеваный, Национальный технический университет 

"Харьковский политехнический институт", г. Харьков 

Нейронные сети являются перспективной отраслью информационных 

технологий, которая позволяет решать самые сложные задачи, недоступные 

традиционным алгоритмам. Сети строятся по схожим с нейронными 

структурами мозга принципам, позволяя выводить вычислительные 

мощности на новый уровень. CRM-система с нейронными сетями 

предназначена для эффективного решения самых сложных и 

нестандартных задач, связанных с определением потребностей клиентов и 

нахождением способов наилучшего их удовлетворения. 

Такие системы выполняют более сложные операции, которые за 

частую недоступны рядовым операторам контакт центров, например: 

конвертировать речь телефонного разговора в текстовый документ, 

анализировать полученные данные, сравнивать реакцию аудитории на 

какие-либо изменения компании, производить автоматическую 

классификацию в зависимости от реакции, выстроить дальнейшие 

отношения с той категорией клиентов, которые проявили интерес. 

Основные преимущества нейронных сетей: 

1. Используя способность обучения на множестве примеров,  

позволяют решать задачи при неизвестных закономерностях. 

Традиционные математические методы и экспертные системы в таких 

случаях не эффективны. 

2. С помощью переучивания на новом наборе данных, нейронные сети 

обладают способностью адаптироваться к изменениям условий в которых 

их используют. 

3. За счет использования массового параллелизма обработки 

информации обладают сверхвысоким быстродействием. 

Использование интеллектуальных механизмов управления 

отношениями с клиентами позволяет наладить надежное 

функционирование бизнеса. Компании, которые внедряют CRM с 

искусственным интеллектом, приобретают максимально эффективную 

систему обслуживания клиентов и получают неоспоримое преимущество, 

так как работа с клиентами автоматизируется, становится быстрой и 

эффективной. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MEASURES OF ANTI-

CRISIS DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 
DrS., Prof. O. Maslak, graduate student, T. Orlova, Kremenchuk 

Ostrohradskyi National University, Kremenchuk 

The implementation of functions for organizing the application of 

systematic anti-crisis measures plays an important role in the management of 

anti-crisis activities of the enterprise. At the same time, the sequence of such 

activities is determined by the degree of predictability of the implementation of 

measures, as well as the nature and strength of the reaction to the anti-crisis 

influence on the part of systems and their perception of management decisions. 

This provides the necessary level of organization of relations between the 

subjects of the anti-crisis management and its objects.  

The crisis is an inevitable phenomenon of any modern market, it reflects the 

objective processes of the structural state transformation. The crisis is destructive 

and leads to deformation of socio-economic relations and proportions in the 

structure of the enterprise's potential. Concurrently, a number of researchers 

argue that crisis is also of a health-improving nature, stimulates the processes of 

fixed capital renewal, searching for ways and reserves for cost reduction, and 

income stabilization. So, countering the crisis phenomena can be considered as 

one of the important measures to ensure the competitiveness of the company's 

products. 

The problem of ensuring the competitiveness of an enterprise in the market 

is closely related to the problem of product quality. At the same time, quality is 

often considered as a certain degree of synthetic indicator, reflecting the 

cumulative manifestation of many factors - both economic and organizational 

[1]. The current conditions of growing competition in the national market will 

require business owners, regardless of their size and form of ownership, to pay 

more attention to quality problems. Today, product quality is the main 

prerequisite for the survival of an enterprise in a competitive environment. 

However, as world practice shows, only those who are guided by the generally 

recognized principles of potential management have a chance of winning the 

competition, those who constantly take care of optimizing the mechanisms and 

tools for countering crisis phenomena and processes. Of course, all the principles 

are important, but the emphasis should be on the customer orientation, the 

recognition of his requirements as the highest priority for any manufacturer; 

considering that for the consumer it is the product quality system, that is often a 

guarantor of referring to the particular company.  

Therefore, among the mechanisms and tools for countering crisis 

phenomena and processes, there should be an orientation towards the fullest 

satisfaction of the constantly changing requirements of consumers, which 

requires continuous and persistent work towards studying market needs. And this 
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will help to form a respectful attitude towards the consumer and his requirements 

in the enterprise. 

References: 1. Maslak O. Anti-crisis approach in the industrial enterprise management: 

methodological tools of preventive regulation / O. Maslak, P. Sokurenko, N. Grishko, Ie. Buriak, 

M. Maslak // SHS Web of Conferences. – 2020. – Vol. 73 (4).  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИРС НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

канд. техн. наук, доц. А.Ю. Мельников, канд. экон. наук, доц. 

Н.Ю. Шевченко, Донбасская государственная машиностроительная 

академия, г. Краматорск 

Итоговая аттестация – это интегральный показатель, который 

учитывает все обретенные за период учебы знания и умения по разным 

дисциплинам и другим "активностям", к которым принадлежит и научно-

исследовательская работа студентов. НИРС включает изучение ряда 

специализированных дисциплин, участие в конференциях, написание 

научных статей и т.п. Качество НИРС непосредственно влияет на 

результаты итоговой аттестации студентов – их средний балл диплома и 

оценку на защите квалификационной работы. Очевидно, что, определив 

полный набор входных факторов, можно получить возможность 

прогнозировать результаты итоговой аттестации по результатам 

промежуточной аттестации и научным "активностям". 

Была сформулирована задача прогнозирования влияния НИРС на 

результаты итоговой аттестации путем выявления основных факторов. В 

качестве математического инструментария использованы методы линейной 

многофакторной регрессии и искусственных нейронных сетей. На примере 

данных об успеваемости студентов кафедры ИСПР ДГМА был 

сформирован комплекс из восьми входных и двух выходных факторов. 

Лучший результат прогнозирования обеспечивает метод искусственных 

нейронных сетей с архитектурой персептрона с двумя скрытыми слоями с 5 

нейронами в каждом. Предложенный подход можно применять при 

планировании деятельности кафедры. 

Список литературы: 1. Степаненко И.В. Критерии оценки качества образовательного 

процесса в вузе / И.В. Степаненко, И.Р. Позднякова // Международный журнал 
экспериментального образования. – Пенза: Изд-во Издательский дом "Академия 

естествознания", 2010. – № 4. – С. 35-36. 2. Мельников О.Ю. Моделювання впливу науково-

дослідної роботи студентів закладу вищої освіти на результати їх підсумкової атестації / 
А.Ю. Мельников, Н.Ю. Шевченко // Математичні методи, моделі та інформаційні технології у 

науці, освіті, економіці, виробництві: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки, м. Маріуполь, 29 квітня 2020 р. / МДУ. – 
Маріуполь: МДУ, 2020. – С. 40-43. 
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ВИСОКОТОЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ AGV 

магістр М.О. Мережко, Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків 

Потреба в автоматизації та інтелектуальному зберіганні даних має 

вирішальне значення в умовах швидкого розвитку інформації та великих 

даних. На більшості складів вантажі в основному перевозяться за 

допомогою автоматичних транспортних засобів (AGV). AGV - це 

інтелектуальні транспортні засоби, що використовуються для обробки 

вантажів. Більшість AGV слідкує заздалегідь визначеними маршрутами, які 

вимощені деякими мітками. Це в значній мірі обмежує застосування AGV. 

Зазвичай системам не вистачає гнучкості при зміні навколишнього 

середовища [1]. 

В даному підході використовується технологія Ultra Wide Band 

(UWB). UWB-датчик вимірює відстань між приймачем і передавачем. Дані 

датчика зазвичай зашумлені. У статті розроблений метод для усунення 

шуму і нелінійності даних дальності UWB. Для надійності отримані дані 

UWB діагностуються перед їх обробкою алгоритмом. І будь-які дані, 

пошкоджені шумом, будуть відкинуті [2]. 

Оптимальний результат локалізації досягається за невелику кількість 

ітерацій. Робот приймає сигнали дальності від трьох передавачів, а 

передавачі обмінюються сигналами відстані один з одним. Переважно 

передавачі повинні бути розміщені на відстані десятків метрів один від 

одного і на висоті 1,5 метра для кращого покриття UWB сигналів. UWB - 

це бездротова технологія зв'язку на малих відстанях при низьких витратах 

енергії, що використовує в якості несучої надширокосмугові сигнали з 

вкрай низькою спектральною щільністю потужності. Тоді система зможе 

охопити площу в пару сотень квадратних метрів. 

Помилка набагато менше, коли робот майже однаково віддалений від 

передавачів. Середня похибка становить близько 20 см, а максимальна - 

близько 40 см [3]. 

Список літератури: 1. AGV: Приклади автоматизованої транспортування. Режим 

доступу: https://is.gd/lT7HVW. 2. Перспективи використання роботів-

навантажувачів. Режим доступу: https://hightech.fm/2017/04/18/robots_army.  

3. Використання UWB датчиків. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/ 

document/9034178. 
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ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

САЙТІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ  

д-р техн. наук, проф. В.Д. Павленко, магістр В.О. Манолій, Одеський 

національний політехнічний університет, м. Одеса 

Глобальна діджиталізація з кожним роком набуває популярності в 

геометричній прогресії. Дистанційне навчання є одною з основних ії 

складових, тому з’являється необхідність у створенні платформ для 

дистанційного навчання, так як велика кількість навчальних закладів не має 

належної організації навчального процесу на дистанційній основі [1]. 

Подібний інструмент  зробить навчання on-line зручнішим як для 

студентів (учнів), так і для викладачів (вчителів). Інтерактивна платформа 

дасть можливість з боку викладача перевіряти та оцінювати виконання 

завдань студентами, слідкувати та аналізувати успішність кожного з них, 

завантажувати відеоматеріали за темою заняття. Зі сторони студента маємо 

зручне завантаження виконаних завдань, моніторинг середнього балу та 

свого положення в таблиці успішності групи, можливість переглянути 

відеоматеріали, що завантажені викладачем [2]. 

Мета роботи полягає в розробці інструментальних програмних 

засобів автоматизації дистанційного навчального процесу, тобто створення 

веб-додатку для організації навчання з використанням дистанційних 

освітніх технологій. 

Для створення веб-додатку використано програмну платформу Vue js 

Framework; мову програмування Javascript; патерн управління станом Vuex, 

який також є локальним сховищем даних; Vue-Router офіційну бібліотеку 

для розробки SPA-додатків; Webpack-утиліту для збірки бандлів і 

оптимізації JavaScript модулів; Node.js – з боку сервера та базу даних 

Mongo db.  

Готовий веб-додаток дає змогу автоматизувати дистанційний процес 

навчання в учбових закладах, робить його зручним та комфортним для 

користувачів. Всі дані, включаючи оцінки, виконані контрольні завдання, 

навчальні матеріали та тощо) знаходяться в базі даних, а тому при 

необхідності можуть бути зв’язані з іншими програмними засобами 

закладу, для того щоб об’єднати всі можливі додатки в одну екосистему з 

подальшою її технічною підтримкою.    

Список літератури: 1. Hannigan J.D., Hannigan J.E. SEL From a Distance: Tools and 

Processes for Anytime, Anywhere – Corwin Press, 2020. – P. 144. 2. Serravallo J. 

Connecting with Students Online: Strategies for Remote Teaching & Learning – 

Heinemann, 2020. – P. 192. 

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jessica+Djabrayan+Hannigan%22
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+E.+Hannigan%22
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jennifer+Serravallo%22&source=gbs_metadata_r&cad=3


Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2020 
Тези сьомої міжнародної науково-технічної конференції 

55 

INDIRECT MONITORING OF NEURO-PHYSIOLOGICAL 

STATES PERSONALITY ON THE BASIS VOLTERRA MODEL 

AND OF THE EYE-TRACKING DATA 

Dr.Sci.Tech, Professor V.D. Pavlenko, Magister T.V. Shamanina, magister 

V.V. Chori, ONPU, Odessa 

The methods of psychological identification of an individual proposed in 

the project based on obtaining experimental data using the innovative Eye-

tracking technology and computing means of processing them allow monitoring 

and diagnostics of the state of cognitive processes during the educational 

activities of students and schoolchildren. 

The information technology of indirect monitoring and diagnostics of 

neuro-physiological states of the personality on the basis Volterra models of the 

oculo-motor system (OMS) is offered. In this case, the OMS is considered as a 

nonlinear dynamic system, the identification of which is carried out using 

multidimensional transition functions (MTF) – integral transformations of 

Volterra kernels [1]. 

The aims is to develop instrumental software tools for constructing a 

nonparametric dynamical model of the human OMS, taking into account its 

inertial and nonlinear properties, based on data from experimental input-output 

studies using test visual stimulus and innovative eye-tracking technology; 

implementation of the received information models in practice diagnostics of 

states cognitive processes. 

The experiments were organized in order to classify subjects by the state of 

fatigue. The data for constructing the model – the OMS responses to the same 

test signals, were obtained using the Tobii Pro TX300 eye tracker at different 

times of the day: "In the Morning" (before work) and "In the Evening" (after 

work). 

According to averaged data of OMS responses on visual stimuli with a 

different distance from the start position on the basis of LSM the MTF h1(t), 

h2(t,t) and h3(t,t,t) of the OMS were defined when approximation model of 

degree N=3 were used. 

A Bayesian classifier of a person's fatigue state in the space of featurs  x1 

and x2: 

t

thx )(maxarg '

11  , 
t

thx )(minarg '

12  . 

The estimation of the indicator of recognition reliability – the probability of 

correct recognition is P = 0,9375. 

References: 1. Pavlenko V.D. Constructing of the Volterra model of human oculomotor system 
based on the Eye-Tracking data / V.D. Pavlenko, T.V. Shamanina // Herald of the National Technical 

University "KhPI". Subject issue: Information Science and Modelling. – Kharkov: NTU "KhPI".  

– 2020. – № 1 (3). – P. 15-29. 
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СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ WEBRTC 

ст. преп. В.И. Панченко, студ. М.Д. Боева, Национальный 

технический университет "Харьковский политехнический 

институт", г. Харьков 

Интернет и современные информационные технологии позволяют 

частным лицам и компаниям оставаться на связи друг с другом и работать 

вместе удаленно, используя онлайн-встречи и приложения для совместной 

работы. WebRTC - это технология взаимодействия в реальном времени с 

использованием одноранговых соединений, которая позволяет 

разрабатывать приложения для современных браузеров [1, 2]. Набор 

стандартов, которые включает в себя технология WebRTC, позволяет 

обмениваться данными и проводить пиринговые телеконференции. Связь 

координируется посредством обмена управляющими сообщениями по 

сигнальному каналу [3, 4]. 

Для предоставления пользователю приложений для общения в 

реальном времени, WebRTC дает доступ к медиапотоку; собирает сетевую 

информацию, такую как порты и IP-адреса, и обменивается этой 

информацией с другими приложениями; использует сигнальную связь для 

сообщения об ошибках. 

Целью работы является ознакомление с технологией WebRTC и  

создание браузерного приложения для проведения видеоконференций. 

Используемый стек технологий включает в себя платформу Node.js, 

библиотеки mediasoup, socketio, React. 

В архитектуре приложения использован современный подход Selective 

Forwarding Unit (SFU). При этом каждый участник отправляет свой 

медиапоток на централизованный сервер и получает потоки от всех других 

участников через тот же центральный сервер. Архитектура позволяет 

участнику вызова отправлять несколько медиапотоков в SFU, где SFU 

может решить, какой из них следует пересылать другим участникам 

вызова. 

Список литературы: 1.  WebRTC API – Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ 

ru/docs/Web/API/WebRTC_API. – Дата доступа: 23.10.2020. 2. Mediasoup. Cutting Edge 
WebRTC Video Conferencing – Режим доступа: https://mediasoup.org/ – Дата доступа: 

23.10.2020. 3. Sergiienko A. WebRTC Cookbook / A. Sergiienko – Packt Publishing Ltd., 2015. –

 487 с. 4. Holm S. The design and architecture of a WebRTC application / S. Holm, A. Lööf – Malmö 
University, 2019. – 38 с. 



Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2020 
Тези сьомої міжнародної науково-технічної конференції 

57 

WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ст. преп. В.И. Панченко, студент В.К. Калиниченко, Национальный 

технический университет "Харьковский политехнический 

институт", г. Харьков 

В условиях карантина многие учебные заведения столкнулись с 

проблемой менеджмента онлайн лекций, тестирования знаний студентов и 

контроля успеваемости. Задачей данного WEB-приложения является 

организация подачи материала лекций со всех кафедр учебного заведения и 

предоставления студенту одного источника для получения информации по 

всем дисциплинам. 

Исследовав функционал существующих систем дистанционного 

обучения, таких как “Moodle” и “Edmodo”, WEB-приложение будет иметь 

разделенный функционал по ролям: “методист”, “преподаватель” и 

“ученик”. “Методист” будет регистрировать профили “преподавателей” и 

“студентов” и составлять расписание занятий. “Преподаватель” сможет 

формировать материал лекций и контрольные тесты, проводить онлайн. 

“Студент” сможет просматривать расписание по своей аудиторной группе, 

посещать онлайн лекции, мониторить свою успеваемость. 

Решение задачи было выполнено оптимальными инструментами 

разработки. Структура WEB-приложения включает в себя клиентскую 

часть, серверную часть и СУБД. Для клиентской части была выбрана 

платформа ReactJS, преимуществами которой являются высокая скорость и 

максимальная гибкость. Для серверной части были выбраны технология 

ASP.NET Core и язык программирования С#. ASP.NET Core платформа 

имеет множество инструментов для разработки кроссплатформенных 

WEB-приложений. В качестве СУБД была выбрана MongoDB. 

Все выбранные технологии для разработки WEB-приложения 

направлены на высокую производительность и максимальную гибкость, 

что поможет достичь высокого качества данного WEB-продукта. 

Список литературы: 1. Обзор СДО Moodle для организации обучения и аттестации 

персонала – Режим доступа: https://hr-elearning.ru/obzor-sdo-moodle-obuchenie_attestacia_ 

personala. 2. Edmodo – Режим доступа: https://new.edmodo.com. 3. React. Getting Started –
 Режим доступа: https://reactjs.org/docs/getting-started.html. 
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IP-МОНІТОРИНГ СИСТЕМ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

канд. техн. наук, доц. Ю.В. Пепа, Харківський національний 

університет радіоелектроніки, м. Харків 

Запропоновано спосіб моніторингу ІР-пакетів під час маршрутизації 

Інтернет-провайдером з метою протидії кіберзлочинності. 

Для забезпечення надійності роботи українського сегменту Інтернет, а 

також гарантій подальшого його розвитку і законного моніторингу, 

необхідно дотримуватись рекомендацій ЄС [1]. Моніторинг проводиться з 

метою збирання доказів, що являють собою інформацію в електронній 

формі про: 1) загрозу безпеці громадянам, суспільству чи державі;  

2) розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав або 

окремих осіб; 3) витік інформації, що складає державну таємницю, за межі 

режимних об’єктів та держави через канали телекомунікацій;  

4) планування чи здійснення кримінальних злочинів, що плануються чи 

вчиняються у кіберпросторі. 

Системи перехоплення бувають: активні (складові системи ISP, 

додаткове програмне забезпечення), напівактивні (динамічне 

ІР-перехоплення, рівень OSI) і пасивні (статичний відвід на ІР-рівні всіх 

комунікацій та запитів). ІР-моніторинг буває зі змінними ІР-адресами на 

комутованих каналах (dial-up) і з постійними ІР-адресами (виділений канал, 

GPRS, LAN, xDSL тощо). 

При організації роботи системи провайдингу [2]: 1) необхідно 

забезпечити надійну роботу системи моніторингу і доступу до Інтернет без 

взаємних конфліктів між собою; 2) система перехоплення повинна бути 

надійно захищена; 3) технічне підключення систем моніторингу повинно 

бути не складним; 4) слід гарантувати скритність підключення і 

конфіденційність; 5) система моніторингу повинна бути "не помітною" для 

користувачів. 

З цієї точки зору найбільш прийнятною буде пасивна система 

моніторингу IP-адрес з розмежуванням повноважень і з можливістю 

відводу ІР-пакетів для їх оперативного поточного аналізу. Запропонований 

спосіб є найбільш раціональним рішенням пасивного перехоплення ІР-

пакетів апаратурою спецслужб для організації відбору трафіку і виявлення 

протиправних дій з конкретного хоста. 

Список літератури: 1. Офіційний переклад нормативних актів ЄС у сфері ІКТ // Інтрньюз 

Україна. – К.: Фонд "Відродження", 2002. – 219 с. 2. Азаров С.С. Современные модели 

провайдинга / С.С. Азаров, В.А. Хорошко. – К.: ТОВ "ПолиграфКонсалтинг", 2006. – 98 с. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОТОКОЛІВ 

МАРШРУТИЗАЦІЇ В МЕРЕЖАХ ІОТ   

студ. М.А. Персіков, Харківський патентно-комп’ютерний коледж, 

студ. В.О. Лемешко, магістр Егбе Годсон Агбара, Харківський 

національний університет радіоелектроніки, м. Харків 

Обґрунтовано необхідність застосування ефективних протокольних 

рішень маршрутизації в мережах Internet of Things (IoT) [1-3]. Слід 

зазначити, що передача даних і маршрутизація в IоT є складним 

технологічним завданням, оскільки існує необхідність збору, накопичення 

та передавання великої кількості даних. Провідними протоколами 

маршрутизації в IоT є Routing Protocol for Low-power and lossy networks 

(RPL) – протокол маршрутизації для мереж з низьким енергоспоживанням 

та втратами, а також 6LoWPAN [1]. Проблеми маршрутизації стають більш 

складними у зв’язку з високою динамічністю мереж IоT через втрати 

радіоканалів зв’язку, обмежену потужність, використання mesh-топологій 

та пристроїв, що працюють від батареї. Серед факторів, що негативно 

впливають на процес маршрутизації в IoT і потребують врахування при 

розробці нових і вдосконаленні існуючих технологічних рішень, виділяють 

масштабованість (при зростанні кількості вузлів ІоТ мережі), значну 

динаміку зміни топології мережі в процесі маршрутизації, обмеженість 

ресурсів мережі (пропускна здатність, дальність зв’язку) та вузлів. Крім 

того, набуває значення організація безпечної ІоТ маршрутизації [3]. 

Список літератури: 1. Chandrashekhara B.G. Routing in Internet of Things: Review / 
B.G. Chandrashekhara, K.N. Veena // Second International Conference on Intelligent Computing and 

Control Systems (ICICCS). Proceedings. Madurai, India, 2018, P. 790-795. 2. Персіков М.А. 

Створення глобальної мережі розумних пристроїв на основі концепції Internet of Everything / 
М.А. Персіков, В.С. Жерноклеєв, В.М. Рибінський // Третя міжнародна науково-технічна 

конференція "Комп’ютерні та інформаційні системи і технології". – Харків: ХНУРЕ. – 2019. – 

С. 129. 3. Sharma S. A Survey of IoT Routing Protocols based on Security and Trust Management / 
S. Sharma, A.V. Singh, V. Dattana // 8th International Conference on Reliability, Infocom 

Technologies and Optimization (Trends and Future Directions) (ICRITO). Proceedings. Noida, India- 

– 2020. – P. 623-629.  
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ДІАГНОСТИЧНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ МЕТОДУ 

ПОТЕНЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ 

д-р техн. наук, проф. А.І. Поворознюк, магістр М.І. Трусенко, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

В роботі розглядається розробка системи підтримки прийняття рішень 

(СППР) лікарем-терапевтом. Для призначення ефективного лікування 

терапевтом потрібна своєчасна та правильна діагностика, заснована на 

систематичному огляді пацієнта, аналізі анамнезу, скарг та об’єктивних 

ознак захворювання, що були виявлені при фізичному дослідженні – огляді, 

перкусії та ін. а також за допомогою лабораторно-інструментальних 

досліджень. Виявленні ознаки (симптоми) захворювання терапевт об’єднує 

в синдроми (сукупність симптомів, що мають спільний патогенез), на 

основі яких робиться остаточний висновок про можливе захворювання.  

СППР реалізує метод "потенційних функцій", який базується на 

запозиченій з фізики ідеї електричного потенціалу, що визначений у будь-

якій точці простору і змінюється в міру віддалення від заряду. 

В якості потенційної функції, що характеризує належність об'єкта 

відповідному класові, використовується усюди позитивна і монотонно 

спадна функція відстані, аналогічна за формою електричному потенціалові 

φ. Прикладами таких функцій можуть бути 
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де R – визначена будь-яким чином відстань між точкою-джерелом і 

точкою-приймачем, у якій обчислюється потенціал; 0 – ваговий 

коефіцієнт, який характеризує швидкість убування потенціалу φ. 

Точками-джерелами потенціалу виступають об’єкти класу m , а 

точкою-приймачем – об’єкт ω, який підлягає класифікації. Об'єкт ω 

належить до класу t , сумарний потенціал якого буде максимальним. 

Враховуючи економічну складову і наявність останніх версій 

середовищ виконання для більшості сучасних платформ (Windows, UNIX, 

Linux) в якості платформи розробки обрано Java. 

Дана мова дозволяє використовувати на пряму API системи Windows, 

має гнучкі можливості для роботи з пам'яттю, має багато бібліотек для 

роботи з інтерфейсом. В якості засобів проектування баз даних  обрано 

MySQL. 
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ОНЛАЙН ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 

студ. Т.О. Погребняк, канд. техн. наук, доц. Г.Е. Заволодько, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

Після початку карантину кількість дзвінків на гарячі лінії 

психологічної допомоги в світі збільшилася на 891% [1].Україна не 

виняток, для полыпшення ситуації стартував проект психосоціальної 

підтримки людей "Психічне здоров‘я для України", основна мета якого — 

покращити якість і доступність такої допомоги [2]. Побудова штучного 

інтелекту для автоматизації такої гарячої лінії у вигляді чат-бота є 

сучасним рішенням підвищення якості такої послуги. 

Для реалізації чат-боту пропанується силу емоцій в тексті кожного 

повідомлення класифікувати по K параметрам: смуток, тривожність, злість, 

щастя, розчарування і ін. [3]. Вектор емоцій зберігати в БД і з кожним 

повідомленням доповнюється, відображаючи динаміку настрою 

користувача. 

В KD-Tree завантажувати вправи [4] і емоції, при яких вони 

допомагають поліпшити стан. У дереві шукати найближчу до емоцій 

вправу, використовувати критерій достовірності Q1 (якщо відстань нижче 

Q1 - воно відправляється). Таким же чином шукати і відправляти емпатії 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Використання критерія достовірності 
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За допомогою NLU-системи генерувати ймовірну відповідь на 

повідомлення [5]. Якщо впевненість у відповіді нижче Q2 (0.6 для Google 

DialogFlow), формувати емпатичне питання-уточнення по психологічної 

техніці mirroring. 

Якщо після уточнення впевненість все ще нижча Q2, відповідь від 

NLU передавати оператору. Оператор коригує відповідь, після чого він 

відправляється користувачеві і додається в NLU. Модель NLU 

перенавчається на нових даних, таким чином з часом зводячи необхідність 

оператора до мінімуму та збільшуючи швидкість. 
Додатково повідомлення можуть бути анонімізовані BERT [5]. 

Таким чином застосування чат боту в психосоціальній підтримці 

населення дозволить підвищити якість надання цих послуг, особливо в 

умовах карантину. 

Список літератури: 1. В Україні стартував проект психосоціальної підтримки людей 

«Психічне здоров’я для України» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: URL: 

https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-startuvav-proekt-psihosocialnoyi-pidtrimki-lyudej-
psihichne-zdorovya-dlya-ukrayini. 2. Jackson A. "A crisis mental-health hotline has seen an 891% 

spike in calls." [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://edition.cnn.com/2020/04/10/us/disaster-hotline-call-increase-wellness-trnd/index.html. 3. LI, 
Weiyuan; XU, Hua. Text-based emotion classification using emotion cause extraction. Expert 

Systems with Applications, 2014, 41.4: 1742-1749. 4. SOLOMEN, Subin; AARON, Pravin. 

Breathing techniques-A review. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2015, 
2.2: 237-241. 5. LIU, Jiao; LI, Yanling; LIN, Min. Review of intent detection methods in the human-

machine dialogue system. In: Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2019. 6. 

DEVLIN, Jacob, et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language 
understanding. arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018.. 
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АНАЛІЗ CMS СИСТЕМ 

магістр В.А. Прохоренко, канд. техн. наук, доц. Г.Е. Заволодько, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

Сьогодні рішення для створення сучасних веб-сторінок та веб-

ресурсів базуються на активній інтеграції різноманітних патернів, підходів, 

засобів розробки та інструментів. За останні три десятиліття сайти 

перетворилися із звичайного способу передачі гіпертексту на 

багатокомпонентне програмне забезпечення, яке обслуговує тисячі 

користувачів одночасно. Для зручного маніпулювання даними у такому 

випадку використовуються системи керування контентом (CMS). 

На сьогодняшний день лідерами систем керування контентом є 

WordPress, OpenCart та Joomla. Вони схожі за своєю внутрішньою 

структурою та використанням модульного принципу [1, 2]. 

Архітектура більшості системи керування контентом подібна. Це 

показало дослядження за 10 критеріями: платформа; ехнологія; СУБД; 

розробник; швидкість оброблення запитів; вартість; надійність; цільова 

аудиторія; зручність користування; наявність перекладу адміністративної 

панелі українською мовою [3 – 5]. 

За зручністю користування Joomla є аналогом WordPress. До того ж, 

інтерфейс панелі керування досить простий і дозволяє обрати комфортну 

для роботи мову (російську, англійську або українську). 

Швидкість оброблення запитів у Joomla при використанні PHP 7.4 

досягає 80 запитів за секунду. Це робить систему підходячим варіантом для 

створення корпоративних сайтів, блогів та невеликих інтернет-магазинів.  

Отже, системи контроля контенту – це зручний інструмент управління 

сайтом, котрий може зменшити витрати на його підтримку та значно 

пришвидшити процес наповнення веб-ресурсу контентом 

Список літератури: 1. Преимущества и недостатки сайта на CMS [Електронний ресурс] – 
Режим доступу до ресурсу: https://sdvv.ru/articles/testovyy-razdel/preimushchestva-i-nedostatki-

sayta-na-cms/. 2. Архитектура CMS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://habr.com/ru/post/51152/. 3. WordPress [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/WordPress. 4. OpenCart [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenCart. 5. Joomla [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Joomla!. 

https://sdvv.ru/articles/testovyy-razdel/preimushchestva-i-nedostatki-sayta-na-cms/
https://sdvv.ru/articles/testovyy-razdel/preimushchestva-i-nedostatki-sayta-na-cms/
https://habr.com/ru/post/51152/
https://uk.wikipedia.org/wiki/WordPress
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenCart
https://ru.wikipedia.org/wiki/Joomla!
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РОЗРОБКА АСУ ОБ’ЄМНОЮ ВИТРАТОЮ ВОДИ В 

ГАЗООЧИСНУ СИСТЕМУ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 

канд. техн. наук, доц О.В. Разживін, магістр М.В. Мартиненко, 

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 

У металургійній промисловості одним із значущих ресурсів при 

мокрому способі газоочищення є вода. Вона широко використовується в 

технологічному циклі газоочищення. Також слід зазначити, що найбільш 

енерго- і ресурсномісткою, в очищенні доменного газу є система подачі 

води на зрошення газоочисних апаратів. Отже, економія даного природного 

ресурсу є однією з основних задач енерго- і ресурсозбереження. У зв'язку з 

цим виявлення допустимих режимних параметрів, що дозволяють, не 

знижуючи ступеня очищення газу знизити витрату води на зрошення 

апаратів системи газоочищення є актуальною науко-технічною задачею. 

Система мокрого газоочищення доменних газів є водопровідною 

системою з дросельним регулюванням тиску і витрати й включає 

послідовно розташовані апарати для зниження температури газів до 

заданих меж (скрубери); апарати для очищення газів (труби Вентурі), 

апарати для відділення вологи (краплевловлювачі) і апарати регулювання 

тиску під колошником (дросельна група) [1, 2]. 

Дросельне регулювання витрати зачастую тягне за собою перевитрату 

води, що подається в систему і підвищене споживання електроенергії. З 

метою усунення даного недоліку розроблена АСУ об’ємного регулювання 

подачі води в системі газоочищення доменних газів. 

При реалізації АСУ вирішені наступні завдання 

– дослідження особливостей технологічного процесу регулювання 

газоочищення доменного газу; 

– удосконалення математичної моделі об’ємного регулювання витрати 

води на газоочищення доменного газу; 

– створення АСУ витратою води на газоочищення  доменного газу 

якості очищення; 

– розробка структури і алгоритму функціонування АСУ витратою 

води на газоочищення доменного газу 

Список літератури: 1. Бугаев К.М. Распределение газов в доменных печах / К.М. Бугаев. – 

М.: Металлургия. – 1974. – 176 с. 2. Товаровский И.Г. Доменная плавка. Монография. 2-е 
издание. / И.Г. Товаровский – Днепропетровск: "Пороги". – 2009. – 768 с. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЛІС ДЛЯ РОЗРОБКИ ЦИФРОВИХ 

ПРИСТРОЇВ ТА СИСТЕМ 

канд. техн. наук, проф. В.В. Скородєлов, канд. техн. наук, доц. 

О.Ф. Даниленко, канд. фіз.-мат. наук, проф. О.П.Черних, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

Останні роки характеризуються бурхливим розвитком технологій 

створення ПЛІС, особливо типу FPGA. Кожне нове покоління FPGA має 

більш широкі функціональні можливості, що дозволяє створювати на їх 

основі все більш складні за своєю структурою і алгоритмами роботи 

цифрові пристрої (ЦП) та системи (ЦС). Це вимагає розробки нових 

підходів і методик для їх створення. 

Метою даної роботи як раз і є пошук ефективної методики навчання 

створенню і розробці ЦП та ЦС на базі сучасних ПЛІС. 

Наводяться результати аналізу існуючих розробок в цьому напрямку. 

Показується, що існують в основному дві основні методики навчання – 

класична і проектна. У першому випадку навчають основам розробки 

окремих функціональних вузлів. А в другому – відразу виконувати проекти 

нескладних ЦП та ЦС. 

Пропонується багаторівнева ієрархічна методика навчання, 

побудована з використанням методу декомпозиції при вирішенні складних 

задач і блоково-ієрархічного підходу при створенні і проектуванні 

складних ЦС. При цьому, на нижніх рівнях проектування використовується 

класична система, а на верхніх – проектна. Проектна частина може 

виконуватися декількома студентами або розробниками, що прищеплює 

навички роботи в колективі. 

Розглянуто всі етапи створення ЦП і ЦС на основі запропонованої 

методики навчання з використанням ПЛІС фірми Altera. При вирішенні 

поставленої задачі і розробці схем (структурних, функціональних та 

принципових) використовується низхідне проектування "зверху вниз"  

("від складного до простого"). А при створенні схеми всередині ПЛІС та її 

програмуванні використовується висхідне проектування "знизу вгору"  

("від простого до складного"). 

Наведено результати розробки та тестування процесора, що створено 

на основі ПЛІС ЕРМ240Т100С5. Проект створений за допомогою САПР 

Quartus II. Тестування процесора на реальній апаратурі показало його 

працездатність. Затримка виконання операцій становить 57 нс при тактовій 

частоті 50 МГц. 

Застосування запропанованої методики навчання дозволить 

підвищити якість підготовки студентів і рівень професіоналів. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТАЛУРГІЙНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

канд. техн. наук, доц. О.В. Суботін, асп. А.А. Чернявський, Донбаська 

державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 

Однією з функцій системи управління обладнанням в металургійному 

виробництві є автоматичне завдання параметрів контролю шляхом 

управління виконавчими механізмами відповідно до фактичного 

(виміряного) значення цього параметра. До достовірності та якості такої 

первинної інформації пред'являються високі вимоги. Тому розробка 

інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) контролю і вимірювання 

значення або відхилення заданого параметру з метою спостереження 

оператором за станом роботи обладнання і оперативного втручання в хід 

технологічного процесу для виправлення відхилення є актуальною задачею 

[1]. 

Збої в технологічному процесі прокатного виробництва пов'язані зі 

значними матеріальними витратами. Тому до ІВС пред'являються 

підвищені вимоги до її безвідмовності під час роботи обладнання. 

Розроблено структуру інформаційно-вимірювальної системи 

правильної машини для контролю зазору робочих роликів. Така структура 

може бути легко підстроєна під конструктивні особливості конкретної 

правильної машини. Після незначного доопрацювання модуля отримання 

первинної інформації про стан об'єкта контролю така комп'ютерна система 

може використовуватися, наприклад, для реалізації адаптивної системи 

центрування смуги на правильно-натяжній машині або оптимізації різання 

прокату. Отже можливе застосування подібної комп'ютерної технології для 

інформаційного супроводу металу на технологічній лінії всього прокатного 

стану [1, 2]. 

Для організації контролю і управління технологічним обладнанням 

металургійного виробництва потрібні значні обчислювальні потужності, 

пов'язані з отриманням, обробкою, зберіганням і видачею вимірювальної 

інформації. Використання контролерів в управлінні дозволяє вирішити цю 

проблему [2]. 

Список літератури: 1. Суботін О.В. Розробка ряду модульних структур вимірювальних 

перетворювачів фотоелектричного типу / О.В. Суботін // Надійність інструменту та 
оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Вип. № 42. – Краматорськ: 

ДДМА, 2018. – С.80-86. 2. Скляр В.А. Инновационные и ресурсосберегающие технологии в 

металлургии. Учебное пособие / В.А. Скляр. – Донецк: ДонНТУ. – 2014. – 224 с. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ОНЛАЙН ІГОР "МАФІЯ" 

студент В.І. Сумцов, канд. техн. наук, доц. Г.Е. Заволодько, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

У сучасному віртуальному просторі народився новий 

культурний феномен мультимедіа онлайн-ігри. Він квлючає в себе 

як комунікативну, так і розважальну функції. Що стоїть за цим 

новим способом культурної комунікації? Як вони організовані з 

точки зору розробки ВЕБ програми? 

Для цього був проведений аналіз за основними 

характеристиками, який наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Функціональні можливості існуючих онлайн-ігор "Мафія" 

Функціональні 

можливості\Ресурс 
playmafia.pro inetmafia.ru 

Режим стримера + - 

Права основні основні + статті 

Режим глядача + – 

Система 

нарахування очок 
автоматична 

підраховуються 

суддею 

Ведучий знає ролі - + 

Перевірки автоматичні показує ведучий 

Укр. мова – – 

Інтелектуальна + – 

SSL Certificates 

SSL by Default 

(LetsEncrypt) 

SSL by Default (Sectigo 

SSL) 

Web Servers Apache nginx 

Audio / Video Media YouTube jPlayer 

Сторонні програмне 

забезпечення вам не 

потрібні 

– Adobe Flash. 

На підставі аналізу було зроблено висновок, що для реалізації 

створення ресурсу "Мафія" може бути застосовані основні принципи 

розробки ВЕБ додатку: вимоги до Web-вузла, структура і елементи сайту, 

тестування і аналіз ефективності його роботи. 
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АНАЛІЗ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ 

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ 

канд. техн. наук, проф. В.А. Ткаченко, магістр Є.В. Агафонов, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

В роботі було проведено дослідження додатків повідомлень через 

Інтернет, а також були розглянуті методи побудови комунікацій: відправка 

SMS-повідомлення через WEB-інтерфейс на телефон одержувача; 

відправка SMS-повідомлення через електронну пошту на телефон 

одержувача; розсилка одночасно Viber- і SMS-повідомлення через WEB-

інтерфейс на телефон або ПК одержувача. В даний час відомі методи 

комунікацій: розсилка SMS і Viber повідомлень через API або WEB-

інтерфейс провайдера шлюзу. З усіх існуючих методів комунікацій 

найбільш перспективним є розсилка СМС і Viber повідомлень через API, 

який дозволяє інтегрувати глобальну службу обміну повідомленнями в веб-

додаток. В якості прикладних протоколів для зв'язку веб-додатків зі 

шлюзами через інтерфейс API застосовуються: HTTP/HTTPS, 

SMTP/SMTPS і SMPP. 

Постановка задачі. Розробити метод побудови веб-додатку з 

інтерфейсами GUI та API, який повинен забезпечувати масову розсилку 

Viber- і SMS-повідомлень через шлюзи на мобільні пристрої клієнтів. 

На основі аналізу обрані архітектура веб-додатків та їх основні 

компоненти. В якості шлюзу використовується – TurboSMS, який 

забезпечує гібридну Viber відправку (якщо повідомлення не було 

доставлено в Viber, воно автоматично буде відправлено по SMS) [1]. 

Інтеграція веб-додатку з компонентами SMS-шлюзу здійснюється за 

допомогою HTTP/HTTPS (REST) API для SMS і Viber-розсилок. В якості 

мови програмування був обраний Java для розробки веб-додатку та API для 

роботи зі шлюзом для автоматизації оповіщення. 

Клієнтська частина веб-додатку, тобто графічній інтерфейс програми 

було розроблено на платформі JavaFX. Серверна частина веб-додатку була 

розроблена на мові програмування Java, а в якості СУБД була підключена 

база даних MySQL (для збереження номерів абонентів, а також 

повідомлень). Програма має архітектуру MVC (Model-View-Controller). У 

View знаходиться увесь графічний інтерфейс, Model відповідає за роботу з 

базою даних MySQL, а Controller відповідає за розсилку. 

Список літератури: 1. Шлюз для автоматизации оповещения. HTTP API для SMS и Viber-

рассылок. [Електронний ресурс] // Режим доступу:  https://turbosms.ua/api.html. 2. Сервіс 

розсилок: email, sms, smtp, push, чат-боти. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://sendpulse.ua/. 
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АНАЛІЗ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ 

ІННОВАЦІЙНИХ ЧАТ-БОТІВ 

канд. техн. наук, проф. В.А. Ткаченко, магістр І.А. Салашний, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

Chatbots – це додатки (комунікаційні та функціональні чат-боти), які 

широко застосовуються для консультацій, збору даних і надання інших 

сервісів на веб-сайтах, в соціальних мережах і месенджерах. Chatbots 

стають особливо затребуваними для месенджерів та соціальних мереж 

завдяки досягненням в сфері інформаційних і телекомунікаційних 

технологій та штучного інтелекту. В даний час обмін повідомленнями 

через Telegram, Facebook Messenger, Viber і інші платформи стає основним 

видом комунікацій, а штучний інтелект – основою чат-ботів. Для 

універсальних чат-ботів вже використовуються технології глибокого 

машинного навчання на базі нейронних мереж. 

В роботі розглядається методика побудови інноваційних чат-ботів для 

бізнесу (для кафе, ресторанів і підприємств сфери послуг на замовлення 

доставки). Було проведено дослідження, аналіз різних підходів та засобів 

побудови і технології ринку чат-ботів. На основі аналізу було визначено 

архитектуру, стек технологій та платформу для створення чат-ботів, які 

можна запрограмувати на виконання практично будь-якої задачі.  

В даний час найбільш розвинена платформа для підтримки чат-ботів у 

Telegram, який надає API (Bot API і Telegram API) для створення чат-ботів 

[1]. Крім того, Telegram надає бібліотеку TDLib (Telegram Database Library) 

для розробки альтернативних клієнтів Telegram. Bot API - це інтерфейс на 

основі HTTP, створений для розробників ботів для Telegram [2].  

Розробка чат-бота була виконана на платформі Telegram, яка 

починається з отримання token. Токен для Telegram-бота був отриманий 

через @BotFather. В якості мови програмування був обраний 

TypeScript/NodeJS. З існуючих фреймворків був застосований один з 

популярних фреймворків Telegraf.js (Telegraf: Modern Telegram Bot 

Framework for Node.js) для створення Telegram ботів на Node JS [3]. За базу 

даних застосована MongoDB. СУБД MongoDB – це документо-орієнтована 

система керування базами даних. Створений чат-бот був інтегрований у 

хмарну платформу Heroku (хмарну PaaS-платформу). 

Список літератури: 1. Telegram – новая эра в общении. [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: https://telegram.org/. 2. Telegram Bot API. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://core.telegram.org/bots/api. 3. Telegraf: Modern Telegram Bot Framework for Node.js. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://telegraf.js.org/#/. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПРОТИДІЇ СТЕГОАНАЛІЗУ ДЛЯ 

РАСТРОВИХ СТЕГОКОНТЕЙНЕРІВ  

магістр О.А. Філіпов, канд. техн. наук, доц. К.В. Защолкін,  

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

Одним з важливих напрямків теорії захисту інформації є 

стеганографія. Стеганографією називають такий метод передачі або 

зберігання інформації, при якому приховується сам факт передачі 

(зберігання). На відміну від криптографії, котра призначена для 

приховування змісту таємного повідомлення, стеганографія приховує сам 

факт його існування. Як правило, таке повідомлення має вигляд чогось 

іншого, наприклад, звичайне зображення або аудіо файл. Отже, перевага 

стеганографії над криптографією полягає у тому, що повідомлення не 

привертають увагу. 

Атаки на системи, що використовують методи стеганографії для 

захисту інформації, називають стегоаналізом. Якщо стеганографія має на 

меті створити такий метод вбудування інформації в стегоконтейнер, щоб 

ймовірність розшифрувати повідомлення третіми особам була 

мінімальною, то завданням стегоаналізу, навпаки, є пошук таких методів, 

котрі змогли б з найбільшою ймовірністю виявити факт наявності 

прихованої інформації у стегоконтейнері (для подальшого вилучення або 

заміни). 

Одним із найбільш популярних стегоконтейнерів є растрове 

зображення. Водночас, одним з найпростіших методів стеганографії є 

метод вбудування інформації в молодший (LSB – least significant bit) біт 

колірного каналу. Такий метод приховування інформації є досить 

уразливим до стегоаналізу. Оскільки вихідні біти колірного каналу 

зображення примусово перезаписуються бітами таємного повідомлення, то 

з ймовірністю приблизно 0,5 значення біту повідомлення зміниться (або 

залишиться незмінним). Це явище має важливий побічний ефект: для 

незаповненого стегоконтейнеру ймовірність появи двох сусідніх кольорів 

(кольорів, що відрізняються лише значенням молодшого біту) є дуже 

малою, тоді як для заповненого контейнера вона суттєво зростає. Це можна 

прослідкувати на гістограмі колірного каналу: для заповненого 

стегоконтейнеру стовпчики діаграми (що свідчать про кількість пікселів 

окремого кольору) для сусідніх кольорів мають тенденцію до вирівнювання  

Як один із методів протидії стегоаналізу в такому випадку 

пропонується вирівнювати кількість сусідніх кольорів зображення у 

процесі вбудування інформації таким чином, щоб співвідношення кількості 

пікселів з такими кольорами було якомога більш схожим на початкове.  
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RFID СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА С  

МОНИТОРИНГОМ ЛИЦ 

аспирант К.С. Хабарлак, канд. физ.-мат. наук, доц. Л.С. Коряшкина, 

Национальный ТУ "Днепровская политехника", г. Днепр 

На государственных учреждениях, на предприятиях, в школах, 

университетских общежитиях необходимо ограничивать круг лиц, которые 

имеют доступ к данному объекту. Наиболее типичная схема контроля 

доступа, как правило, содержит: пластиковую карту с закодированным 

идентификатором владельца, турникет или дверь с электронным замком, и 

стационарный сканер карт, расположенный рядом с ней. Такая система 

имеет очевидный недостаток – карта может быть утеряна или передана 

третьим лицам, которые получат неограниченный доступ к объекту, что 

может привести к утечке конфиденциальной информации или беспорядкам. 

В такой постановке вычислить по чьей карте был совершен незаконный 

доступ практически невозможно. 

Мы предлагаем одновременно снизить цену системы и повысить 

безопасность посредством использования NFC чипа и камеры телефона. В 

нашей схеме возле электронной двери устанавливается пассивная RFID 

метка стандарта NTAG® – этот стандарт меток совместим со всеми чипами 

NFC в мобильных устройствах на платформах Android и iOS. С помощью 

разработанного нами приложения, администратор объекта может 

запрограммировать в метку информацию о двери с замком, а для 

посещения пользователям достаточно просканировать её и, что важно, 

сделать фотографию на фронтальную камеру. Для простоты сравнения на 

панели мониторинга предприятия будут рядом отображаться фотографии 

пользователя при регистрации и при входе. Доступна фильтрация по 

интересующему пользователю или защищённой двери. В приложении 

также предусмотрена гибкая настройка разных уровней доступа, например, 

помещения общие и с повышенной безопасностью. Так как предложенная 

система позволяет хранить лишь данные в момент входа, она имеет 

очевидные преимущества в сравнении с приложениями по контролю 

доступа со стационарными камерами, ведущими непрерывную запись 

проходной. 

Разработанное нами приложение легко интегрируется со сторонними 

сервисами посредством открытого API, уведомляющего о разрешенном и 

запрещённом доступе, что, как мы надеемся, позволит быстро адаптировать 

существующие системы контроля доступа и устанавливать новые, менее 

дорогостоящие и обладающие высокой степенью защищенности. 
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МОЖЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ІНТРОСКОПІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ 

НАВЧАННІ 

студ. С.А. Худаєва, канд. техн. наук, доц Л.Ф. Сайківська, Харківський 

національний університет радіоелктроники, м. Харків 

При вивченні складних медичних інтроскопічних систем під час 

дистанційного режиму виникає проблема наочного викладу принципів їх 

функціонування без доступу до їх фізичної реалізації. Під час підготовки 

інженера простих відеоматеріалів недостатньо, тому на перший план 

виходить розробка програмного забезпечення, яка дозволяє моделювати 

принципи їх роботи та отримувати результати після обробки складними 

реконструктивними алгоритмами вхідних даних. Тому, при дистанційному 

навчанні використання віртуальних тренажерів та симуляторів, які не 

потребують дорогого і унікального обладнання, стає дуже актуальним. 

Підготовка кваліфікованих фахівців для медичного приладобудування 

вимагає детального вивчення принципів роботи сучасної інтроскопічної 

техніки. Тому, є доцільним створення віртуальних інтроскопічних систем 

для проведення імітаційного моделювання, тобто програмних продуктів, 

що дозволяють вивчити принципи та процеси, що відбуваються в реальній 

системі. Доцільне використання існуючих віртуальних систем в середовищі 

програмування Matlab, побудованих на основі математичного моделювання 

принципів функціонування інтроскопічної апаратури, таких, як 

віртуальний рентгенівський комп'ютерний томограф Virtual CT, 

віртуальний ультразвуковий сканер Virtual Ultrasound Scanner, віртуальний 

комплекс радіонуклідної діагностики Gamma-Graph [1, 2]. 

Такі існуючі віртуальні інтроскопічні медичні системи можуть 

використовуватися при підготовці фахівців для медичного 

приладобудування, наприклад, при проведенні лабораторних робіт під час 

дистанційного навчання.  

Список літератури: 1. Аврунин О.Г. Методика создания виртуальных средств имитации работы 
рентгеновского компьютерного томографа / О.Г. Аврунин, Л.А. Аверьянова, А.И. Бых, В.М. 

Головенко, О.И. Скляр // Техническая электродинамика. Тем. Вып. – Киев, 2007. – Т. 5.  

– С. 105-110. 2. Худаева С.А. Фантомное моделирование для обучения ультразвуковой 

диагностике / С.А. Худаева // Тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2019. – Харків. – 2019. – С. 58.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВИХ ЗСУВІВ 

канд. техн. наук, доц. Ю.П. Шамаєв, магістр Ю.О. Загляда,  

магістр О.С. Калюжний, магістр Ж.Ю. Євгеньєва, Харківський 

національний університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба, 

м. Харків 

Проблема вимірювання фазових зсувів сигналів є перспективним 

науково-технічним напрямком, що використовується в таких галузях, як 

радіофізика, радіонавігація, прецезійне вимірювання шорсткості, розмірів, 

дефектів поверхонь та кристалів, детектування фазоманіпульованих 

сигналів. Одним із шляхів розв'язку проблеми вимірювань фазових зсувів 

зашумлених сигналів є застосування цифрової кореляційної обробки [1, 2].  

Метою доповіді є побудова та дослідження методу вимірювання 

фазових зсувів, що базується на кореляційній обробці сигналів з 

використанням повного обсягу вимірювальної інформації. 

Приведений опис запропонованого методу та проведена оцінка 

лінійності шкали і показана можливість його використання при значних 

рівнях заважаючих напруг. Представлено узагальнену структурну схему 

фазометра, що реалізує квазімультиплікаційний метод вимірювання 

фазового зсуву.  

Запропонований метод цифрової кореляційної обробки сигналів 

призводить до підвишення завадозахищеності вимірювання фазових зсувів. 

Ця проблема є досить актуальною, бо зовнішні чинники значно впливають 

на точність вимірювання, а відповідно і результат вимірювання. 

Кореляційний метод вимірювання фазових співвідношень сигналів 

заснований на використанні повного обсягу вимірювальної інформації та 

дозволяє в значній мірі збільшити точність вимірювань і зменшити вплив 

на результат випадкових шумових впливів. Метою подальших досліджень 

авторів є експериментальні дослідження створених з використанням 

представленого методу засобів вимірювання. 

Список літератури: 1. Подорожняк А.О. Динамічна нейромережева модель первинного 
перетворювача / А.О. Подорожняк, О.В. Полярус, А.О. Коваль // Вісник Національного 

технічного університету "ХПІ". – 2014. – Вип. 35 (1078). – С. 152-160. 2. Liu Y.-Z. Phase-shift 

correlation method for accurate phase difference estimation in range finder / Y.-Z. Liu, B. Zhao // 

Applied Optics, 2015, Vol. 54, Is. 11, pp. 3470-3477.  
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О ШИФРОВАНИИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

магистр А.О. Ширинова, Азербайджанский государственный 

университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан 

Известно, что шифрование – процесс преобразования открытой 

информации в зашифрованную информацию  с помощью определенных 

правил, является основным видом криптографического преобразования 

информации в компьютерных системах. В настоящее время известно 

множество методов шифрования информации [1–3]. Основным 

показателем эффективности метода шифрования считается его 

криптостойкость, которая  измеряется временем или стоимостью средств, 

необходимых для получения исходной информации по шифртексту, при 

неизвестном ключе шифра. Однако при шифровании большого объема 

информации, кроме криптостойкости важное значение имеет и время 

шифрования. Процесс шифрования не должен занимать большой 

промежуток времени.   

В связи с этим в данной работе для шифрования большого объема 

информации предлагается использовать технологию параллельных 

вычислений. С этой целью используется модель параллельных вычислений,  

ориентированная на наиболее распространенный подкласс 

многопроцессорных вычислительных систем с общей памятью SMP [4]. 

Разработана компьютерная программа в среде программирования Microsoft 

Visual C и опробована для шифрования достаточно большого объема 

информации путем многократного применения  простых 

криптографических преобразований. В качестве криптографических 

преобразований использовались  подстановочные, перестановочные и 

комбинированные методы симметричного шифрования. Анализ  

полученных результатов свидетельствует, что многократное использование 

криптографических преобразований с применением технологии 

параллельных вычислений позволяет обеспечить рассеивание и 

перемешивание, присущие стойким шифрам, и существенно сократить 

время шифрования. 

Список литературы: 1.  Мао Венбо Современная криптография: теория и практика / Венбо 

Мао. – М.: Вильямс, 2005. – 768 с. 2. Столлингс Вильям. Криптография и защита сетей: 
принципы и практика /Вильям Столлингс. – М.: Вильямс, 2001. – 672 с. 3. Шнайер Брюс. 

Прикладная криптография / Брюс Шнайер. – М.: Триумф, 2002. – 816 с. 4. Федотов И.Е. 

Модели параллельного программирования / И.Е. Федотов. – М.:Солон-Пр., 2017. – 392 с.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПИТАННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА 

ДЕТЕКТУВАННЯ ОБЛИЧ У МЕДИЧНИХ МАСКАХ ТА 

НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНИХ ДАТАСЕТІВ  

канд. техн. наук., доц. О.В. Яковлева, бакалавр В.А. Ардасов 

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків 

Ситуація з підвищеною активністю Covid-2019 призвела до того, що 

медична маска стала обов'язковим щоденним атрибутом. Звідки виникають 

нові задачі комп'ютерного зору, такі як: детектування наявності масок на 

обличчі, детектування неправильного носіння маски, підрахунок в 

приміщенні людей в масках і без, розпізнавання людей в масці та ін. 

Вирішення цих задач базується на вже існуючих методах детектування 

і розпізнавання обличчя, однак має ряд особливостей. В основі методів 

розпізнавання лежить: виявлення обличчя; пошук його ключових точок; 

отримання вектору (embeddings vector) та порівняння його з іншими в базі 

даних. Останнім часом для отримання embeddings vector використовують 

глибоке навчання, де необхідна наявність великих датасетів. В якості 

детектора обличчя популярними є метод Віоли-Джонса, який використовує 

каскади Хаара, та метод гістограм спрямованих градієнтів (HOG), але всі ці 

методи засновані на обробці обличчя повністю. Сьогодні з'являються цікаві 

розв’язання проблеми аналізу замаскованого обличчя, частина з яких 

заснована на отриманні embeddings vector на основі тільки точок навколо 

очей і носа, друга частина зосереджена на донавчанні існуючих моделей, де 

виникає нестача датасетів людей в масках. 

Такі датасети – велика рідкість, а існуючі датасети, наприклад, датасет 

на платформі організації конкурсів з дослідження даних Kaggle (843 

зображень), містять недостатню кількість зображень. У даній роботі 

досліджується питання формування датасету людей в масках штучним 

чином, шляхом накладення зображення медичної маски на обличчя людей. 

Для формування такого датасету необхідно: знайти обличчя на зображенні; 

виділити ключові точки особи; використовуючи лицьові орієнтири, 

накласти маску на обличчя. Реалізацію штучного датасету можна виконати 

засобами Python і бібліотек OpenCV, Keras / TensorFlow. 

Список літератури: 1. COVID-19: Face Mask Detector with OpenCV, Keras/TensorFlow, and 

Deep Learning [Електроний ресурс] – Режим доступу: https://www.pyimagesearch.com/2020/ 
05/04/covid-19-face-mask-detector-with-opencv-keras-tensorflow-and-deep-learning/.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДУ ДО РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ НА 

ОСНОВІ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ 

канд. техн. наук, доц. О.В. Яковлева, магістр А.Р. Ковтуненко, 

Харківський національний університет радіоелектроніки,  

м. Харків 

Робота присвячена методам глибокого навчання, а саме дослідженню 

підходу до розпізнавання облич на основі нейронних мереж [1] та пошуку 

готових рішень у відкритих бібліотеках.  

Розпізнавання обличчя складається з таких кроків: преобробка облич 

(пошук розташування обличчя на зображенні; пошук ключових точок 

обличчя (face landmarks) та вирівнювання зображення за їх розташуванням; 

перевірка, що це справжне обличчя); вилучення n-мірного вектору ознак, 

які описують обличчя (embeddings vector); зіставлення облич за вектором 

ознак (кластеризація).  

Для отримання вектору ознак, який описує обличчя, за допомогою 

глибоких неронних мереж необхідно обрати або створити архітектуру 

нейронної мережі, яка призначена для класифікації та провести навчання. 

При навчанні на етапі преобробки облич є два підходи: один до багатьох 

(аугментація), де на основі одного обличчя синтезуються декілька нових 

зображень – це дозволяє моделі бути більш стійкою до різних змін 

положення обличчя; багато до одного – різне положення обличчя зводять 

завжди до еталонного. Після завершення навчання у моделі "відрізається" 

блок класифікацїї і залишається лише блок вилучення ознак, результат 

виходу з нього і є вектором, який описує обличчя. Для розпізнавання 

обличчя отриманий вектор зіставляється з векторами заздалегіть 

сформованної колекції  методами кластеризації, наприклад, за допомогою 

k-NN. Існують також сіамські мережі, які зіставляють два обличчя і 

видають міру їх схожості, але у такому випадку ми можемо тільки 

відповісти на питання, це одна і та сама людина, чи ні. На сьогодні у 

відкритому доступі з’являються готові рішення для розпізнавання облич на 

основі глибого навчання, наприклад OpenFace, FaceNet, ResNet з пакету 

Dlib разом з функціями преобробки облич. У подальших дослідженнях 

доцільно порівняти якість розпізнавання на основі використання моделей 

глибокого навчання між собою та з класичними методами розпізнавання, 

наприклад, на основі HOG. 

Список літератури: 1. Schroff F. FaceNet: A unified embedding for face recognition 

and clustering / F. Schroff, D. Kalenichenko, J. Philbin / IEEE Conference on Computer 

Vision and Pattern Recognition (CVPR) – 2015.   
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОБЧИСЛЕННЯ ВІДСОТКУ 

ПОДІБНОСТІ ДВОХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У 

СИСТЕМІ ПОШУКУ ПЛАГІАТУ  

канд. техн. наук, доц. О.В. Яковлева, магістр П.В. Пилипенко, 

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків 

Робота присвячена створенню алгоритму для порівняння подібності 

двох зображень з розрахунком відсотка їх подібності для використання у 

системі пошуку плагіату зображень. 

Перший крок алгоритму базується на знаходженні характерних точок 

зображень, а саме точок різкого перепаду  градієнта. Для знайдених точок 

обчислюється їх векторні характеристики – дескриптори. Цей крок 

досягається за допомогою використання алгоритму SURF та виконується 

для зображень, що порівнюються [1]. На другому кроці відбувається 

порівняння обчислених дескрипторів. Спочатку, дані нормуються та 

розраховується Евклідова відстань для кожного дескриптору. Саме ці 

значення використовуються у порівнянні, яке відбувається методом  

k-ближчих сусідів (k = 2). Відбираються тільки такі пари, для котрих 

значення відношення відстаней двох кращих пар не перевищує поріг в 75%. 

Якщо було знайдено більше ніж 4 пари, то виконується третій крок 

алгоритму, в іншому випадку зображення вважаються не подібними. На 

цьому кроці відбувається відкидання хибних відповідностей за допомогою 

алгоритму RANSAC, який дозволяє отримати параметри геометричного 

перетворення, що відрізняє одне зображення від іншого. На останньому, 

четвертому, кроці, відбувається розрахунок відсотка подібності двох 

зображень. Досягається він за допомогою обчислення відношення кількості 

знайдених пар до RANSAC, до кількості відповідних пар після нього. 

Подібними вважаються зображення з відсотком подібності більшим за 

75%.  

Ефективність розробленого алгоритму була перевірена трьома 

метриками на вибірці із 70 різноманітних зображень, серед яких 40 є 

унікальними, а 30 подібними. Було отримано такі результати: 

Accuracy=95.7%, Precision=96.5%, Recall=93.33%, що підтверджує 

доцільність використання алгоритму для вирішення задачі пошуку плагіату 

зображень. 

Список літератури: 1. Bay H. Surf: Speeded up robust features / H. Bay, T. Tuytelaars, L. Van 
Gool // European conference on computer vision. – Springer, Berlin, Heidelberg. – 2006.  

– Р. 404-417.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ПЛАГІАТУ 

ЗОБРАЖЕНЬ У ДОКУМЕНТАХ ТА ПІДХІД ДО ЇЇ 

ВИРІШЕННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДЕСКРИПТОРІВ 

канд. техн. наук., доц. О.В. Яковлева, бакалавр Д.О. Попирєв, 

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків 

Робота присвячена вирішенню проблеми пошуку плагіату зображень 

у документах. Дана проблема відноситься до задач пошуку зображень на 

основі їх змісту без використання текстового опису. На сьогодні існує 

суттєвий прогрес в вирішенні задач пошуку за змістом, наприклад, високу 

якість пошуку показують сервіси Google Search by Image, TinEye, Yandex 

Image. Але і на цей час залишається невирішеною задача пошуку плагіату 

зображень у документах, коли на вхід подаються текстові документи, 

наприклад, формату .doc або .pdf, що містять зображення, та, як результат, 

отримується інформація про наявність зображень, що вважаються 

плагіатом. 

В роботі запропоновано для пошуку плагіату зображень у документах 

використовувати дескриптори. Для реалізації запропонованого підходу 

необхідно дослідити такі питання: що вважається плагіатом зображення, 

виявити найімовірніші варіації змін оригіналу зображення, порівняти 

дескриптори для обрання найкращого за наявністю цих змін, розробити 

критерій для прийняття рішення про плагіат, побудувати датасет з 

попередньою обробкою зображень для підвищення швидкодії пошуку. 

Щодо змін оригінального зображення, то до найчастіших можна віднести 

масштабування, обрізання частин зображення, зміну формату зображення, 

у тому числі при збереженні його у документі. Тобто необхідно в таких 

умовах дослідити стабільність методу на основі дескрипторів, а саме: 

повторюваність виявлення характерних точок, схожість їх опису, питання 

щодо виявлення відповідних пар дескрипторів, відхилення хибних 

відповідностей. Для порівняльного аналізу запропоновано 

використовувати дескриптори повного циклу, наприклад, SIFT, SURF, 

BRISK, ORB, KAZE, AKAZE, які мають реалізацію у відкритій бібліотеці 

комп’ютерного зору OpenCV [1]. 

Таким чином, у роботі проведено огляд стану проблеми пошуку 

плагіату зображень у документах; запропоновано метод для її вирішення; 

виявлені питання, що необхідно дослідити під час реалізації 

запропонованого методу. 

Список літератури: 1. DescriptorExtractor [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

https://docs.opencv.org.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ПІДРАХУНКУ ЛЮДЕЙ У 

НАТОВПІ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТЕКСТУРНИХ 

ЗОБРАЖЕНЬ 

кандт. тех. наук, доц. О.В. Яковлева, бакалавр Д.Є. Єрмакова, 

Харківський національний університет радіоелектроніки,  

м. Харків 

Метою роботи є дослідження питання підрахунку людей у натовпі. 

Для вирішення цієї задачі на основі фотозображень існує декілька підходів, 

наприклад, підрахунок на основі детектування обличь, або постаті людини, 

на базі аналізу текстури.  

Основну увагу в роботі приділено огляду класичних текстурних 

методів, які можуть бути використаними для підрахунку людей. Текстура 

описує просторовий розподіл кольорів чи значень інтенсивності на 

зображенні. В роботі розглядаються такі текстурні методи: метод побудови 

матриці збігів, текстурні характеристики Лавса, локальні бінарні шаблони 

(ЛБШ). Метод побудови матриці збігів полягає у формуванні  

двовимірного масиву С, у якому індекси рядків і стовбців утворюють 

множину допустимих значень інтенсивності (яскравості). Значення С(i, j) 

показує скільки разів значення і зустрічалося на зображенні в деякому 

просторовому відношенні зі значенням j. На основі матриць збігу далі 

обчислюють декілька характерних ознак, що мають більш компактне 

представлення текстури. Метод енергетичних характеристик Лавса 

спирається на обробку зображення локальними масками, які дають 

можливість оцінити текстуру у межах вікна фіксованого розміру. Метод 

Лавса володіє більш високою якістю і швидкодією у порівнянні з методом 

матриць збігів [1]. Метод ЛБШ використовує оператор, який представляє 

кожен піксель зображення у вигляді бінарного числа, що залежить від 

інтенсивності сусідніх пікселів. Далі на основі цих чисел будується 

гістограма, що застосовується як ознака текстури.  

Дослідження показали доцільність використання розглянутих методів 

для підрахунку людей у натовпі, але у подальшому необхідно приділити 

увагу оцінки точності з використання різних мір. Також перспективним 

напрямком є дослідження питання використання для вирішення задачі 

підрахунку людей у натовпі нейронних мереж. 

Список літератури: 1. Яковлева Е.В. Сравнительный анализ методов характеристик Лавса и 
матриц совпадений в задачах сегментации текстурных изображений / Е.В. Яковлева, 

Е.П. Нестерова // Прикладная радиоэлектроника: науч.-техн. журнал. – Харьков: ХНУРЭ.  

– 2009, Том 8, № 2. – С.181-187. 
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