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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПОЗВОНКОВ
д-р техн. наук, проф. О.Г. Аврунин, асп. А.А. Абрамова, Харьковский
национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков
Нарушение структуры костной ткани и, как следствие, деструкция
позвонков и позвоночного столба как биомеханической системы, имеет
критическое значение для качества и продолжительности жизни пациента.
Одним из тяжелых и распространенных заболеваний, сказывающихся на
костной ткани позвоночника является множественная миелома (ММ).
В работе исследуется именно поясничный отдел позвоночника.
Поясничный отдел позвоночника в связи с аксиальным расположением в
скелете человека а также преобладанием в структуре тел позвонков
губчатой костной ткани (66%) с постоянной и разнообразной по характеру
функциональной нагрузкой, является важным диагностическим объектом.
Именно в этом отделе начинаются первичные поражения при ММ.
В следствии прогрессирования патологии рассматриваемый сегмент
образуют
деформированные
позвонки,
имеющие
сниженные
биомеханические свойства. Несоблюдение должных допустимых нагрузок
в таких случаях может привести к необратимым последствиям. Поэтому
была разработана трехмерная конечно-элементная модель, которая
описывает поясничный сегмент L1 – L5.
Полученные
результаты
численного
моделирования
и
математического анализа с помощью метода конечных элементов
напряженно-деформированного
состояния
поясничного
отдела
позвоночника являются основой для расчета диапазона допустимых
нагрузок для пациентов с ММ на поздних стадиях развития болезни.
Список литературы: 1. Avrunin, O., Abramova A. The main signs of bone lesions in multiple
myeloma. Science and technology: zb. scientific works / DVNZ "PDTU". Mariupol, 2019. – № 20. –
P. 174–181. 2. Koutoulidis V, Papanikolaou N, Moulopoulos L. A. Functional andmolecular MRI of
the bone marrow in multiple myeloma. Br J Radiol2018;91:20170389. 3. Divya, V., & Anburajan,
M., 2011, Finite element analysis of human lumbar spine. In Electronics Computer Technology
(ICECT), 2011. 3rd International Conference on (Vol. 3, pp. 350-354). IEEE.
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ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
д-р техн. наук, проф. О.Г. Аврунін, асп. А.А. Соколов, Харківський
національний університет радіоелектроніки, м. Харків
За даними ВОЗ, на сьогодні у світі близько 2,2 мільярдів людей з
різними видами порушеннями зору, а незрячих з них, близько 39 мільйонів
[1]. Вони потребують технічних засобів для просторової орієнтації.
Приймаючи до уваги особистий досвід спілкування з незрячими та досвід
таких проектів як Anora, Canetroller і Theia [2, 3] головними вимогами для
системи орієнтації можуть бути наступні:
– не повинна бути перевантаженої голосовими повідомленнями, адже
для незрячої людини слух стає основним органом сприйняття зовнішньої
інформації, тому люди не довіряють технічним рішенням, які збивають
концентрацію уваги;
– має бути доступною з фінансової точки зору з можливістю
відтворення та модифікації.
Пропонується реалізувати систему орієнтації на основі блоку камери
та сенсорів, які будуть розміщуватиматься на голові користувача,
розробити блок зворотного зв’язку заснований на ERM-моторах [5] для
створення вібраційного відклику на руці користувача. Описану систему
допустимо використовувати сумісно зі звичайною тростиною.
Список літератури: 1. Слепота и нарушения зрения / https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/blindness-and-visual-impairment (Дата звернення 27.10.2021). 2. Anora: The Smart
Glove Helping The Blind / URL: https://www.forbes.com/sites/rebeccabanovic/2019/04/20/anorathe-smart-glove-helping-the-blind/?sh=4e9cf843173e (Дата звернення 27.10.2021). 3. Canetroller:
Enabling People with Visual Impairments to Navigate Virtual Reality with a Haptic and Auditory
Cane Simulation / URL: https://www.microsoft.com/en-us/research/video/enabling-people-visualimpairments-navigate-virtual-reality-haptic-auditory-cane-simulation/ (Дата звернення 27.10.2021).
4. Loughborough University Press releases / URL: https://www.lboro.ac.uk/media-centre/pressreleases/2020/july/theia-autonomous-way-finding-device-designed/ (Дата звернення 27.10.2021).
5. Avrunin O., Sakalo S. and Semenetc V., "Development of up-to-date laboratory base for
microprocessor systems investigation," 2009, 19th International Crimean Conference Microwave &
Telecommunication Technology, Sevastopol, 2009, pp. 301-302.
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TECHNOLOGY FOR DECORATING POLYGRAPHIC PRODUCTS
USING ORNAMENTS AND CALLIGRAPHY
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor. V.I. Azarenkov,
student E.S. Paziura, National Technical University "Kharkiv Polytechnic
Institute", Kharkiv
The aim of this work is to develop technology for decorating printed and
promotional products, based on the use of pre-designed brushes for different
graphic editors, allowing the non-professional artist to create the desired font,
calligraphic and ornamental compositions of high quality. Brushes can be created
in various professional graphics packages Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
CorelDRAW or similar.
At present, it is becoming fashionable to create postcards, posters,
advertising and other printed (and not only) products, decorated using designs in
the form of script calligrams and national ornaments. Several decades ago, in
order to create such compositions a professional artist used a brush, a pen or a
pencil, spending a considerable amount of time for this work.
It is shown how a modern vision of national art and ancient crafts can be
built on an ornamental basis, to decorate modern publications in the media,
publishing, and printing industries.
It has been shown that the application of ornamental images is a difficult
artistic task if the drawing should be applied along curved lines of the second
and more complex orders. This has led to a significant reduction in the practical
use of this method of decorating modern both printed products and fabrics and
clothing in the light industry.
The technology of fast and colorful illustration of various complex design
patterns of national ornaments has been created, allowing a non-professional
artist to create unique rather strict compositions (fig 1). This has led to a
significant simplification of labor intensity and an increase in the variety of
design of modern printed products. The examples of demonstrated designs of
wedding towels and Ukrainian embroidered coats prove the effectiveness and
ease of practical use of the developed technology and justify the possibility of its
application on an industrial scale.

Fig. 1. Example of the use of national ornamental compositions in text decoration
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ
ЗОН НА ТЕРИТОРІЇ ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ’ЄКТУ
асп. Л.В. Амеліна, Дніпровський національний університет
залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпро
Розглядається задача, що раніше не вирішувалась при розгляді
проблеми прогнозування забруднення атмосферного повітря при
виникненні аварійних ситуацій на аміакопроводах, а саме: прогнозування
забруднення атмосферного повітря на території насосної станції у випадку
аварійного викиду аміаку.
Складність вирішення даної задачі полягає в тому, що при такому
прогнозуванні потрібно враховувати вплив будівель на території насосної
станції на формування концентраційних полів та вибухонебезпечних зон.
Ця задача має значну актуальність, так як відомо, що при даних викидах на
території станції можуть утворюватися висококонцентровані зони
хімічного забруднення.
Для формування складної форми розрахункової області, що має
територія насосної станції для перекачки аміаку використовується метод
маркування [1]. Цей метод дозволяє на прямокутній сітці виділяти
різницеві комірки, що відповідають положенню будівель на території
насосної станції. Формування вигляду розрахункової області за допомогою
маркерів здійснюється у файлі початкових даних, що використовує
розроблений комп’ютерний код. Для проведення розрахунків, на базі
побудованих моделей, в якості початкових даних слід задати: розміри
розрахункової області, розміщення будівель на території насосної станції,
що перекачує аміак; місце аварійного витоку аміаку; тривалість викиду
аміаку; розрахунковий крок за часом; розміри будівель на території
насосної станції; рівень z, на якому друкується концентраційне поле аміаку
або поле вибухонебезпечних зон.
В розробленій комп’ютерній програмі мається операція щодо друку
вибухонебезпечних зон на території хімічно небезпечного об’єкту.
Комп’ютерна програма виділяє таку зону друком числа «99». Це дозволяє
дуже швидко проаналізувати розміри вибухонебезпечних зон на території
об’єкту та оцінити зміну цих зон з часом.
Програмна реалізація розглянутих моделей (код «VOV3D.exe»),
виконана на алгоритмічної мові FORTRAN.
Список літератури: 1. Згуровский М.З., Скопецкий В.В., Хрущ В.К, Беляев Н.Н. Численное
моделирование распространения загрязнения в окружающей среде: монографія. Київ : Наук.
думка, 1997. – 368 с.
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CNN-МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОШИРЕННЯ
COVID-19 В УКРАЇНІ
асп. Ю.О. Андрусенко, Харківський національний університет
радіоелектроніки, м. Харків
Прогнозування фінансово-економічних, логістичних та навіть
продовольчих показників залежить від поширення COVID-19 в Україні.
Для прийняття рішення посилення або пом'якшення карантинних
обмежень, необхідно прогнозувати поширення захворюваності по регіонах
України в довгостроковій і короткостроковій перспективі з максимальною
точністю.
Задача прогнозування поширення COVID-19 в Україні розглянута в
наступній постановці. Вхідними даними є часові ряди показників
захворюваності по регіонам. Необхідно отримати прогноз кількості
підтверджених випадків на 7 днів.
Високу точність прогнозування часових рядів показують моделі з
використанням згорткових нейронних мереж (convolutional neural network,
CNN) [1]. Серед CNN-моделей класифікації часових рядів використано
ансамбль моделей InceptionTime. Модель демонструє високу точність, та
здатна масштабуватися, навчатися одночасно на 1500 часових рядах за
одну годину [2]. Основною перевагою моделі для даної задачі є обробка
декількох часових рядів одночасно.
Задача реалізована мовою Python з використанням бібліотеки tsai,
орієнтованої на сучасні методи класифікації, регресії та прогнозування
часових рядів. Точність прогнозування оцінюється середньо-квадратичною
похибкою (mean squared error, MSE) [3]. В результаті проведення 30
експериментів MSE не перевищує 0,025, що вказує на високу точність
моделі. Час навчання не перевищує 6 хвилин 29 секунд, що підтверджує
швидкодію моделі InceptionTime.
Список літератури: 1. Суботін С.О. Нейронні мережі: теорія та практика: навч. посіб. /
С.О. Субботін. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2020. – 184 с. 2. Hassan Ismail Fawaz, Benjamin
Lucas, Germain Forestier. InceptionTime: Finding AlexNet for Time Series Classificatio. Data
Mining and Knowledge Discovery. 2020. – Vol. 34, p.1936–1962. 3. Willmott, Cort J., Matsuura,
Kenji. Advantages of the mean absolute error (MAE) over the root mean square error (RMSE) in
assessing average model performance. Climate Research. 2005. – Vol. 30, – No. 1, p. 79–82.
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІАГНОСТИЦІ
ІНФАРКТУ МІОКАРДА
вкл. М.Д. Андрійчук, студ. А.Б. Загорулько, Національний медичний
університет імені О.О. Богомольця, Україна, Київ
Штучний інтелект – це наука, яка вивчає роботу та взаємодію
нейронних клітин мозку та намагається реалізувати нейрони та їх з’єднання
у вигляді математичних алгоритмів програмного коду. Штучний інтелект
будується із штучних нейронних мереж [1]. Штучний інтелект може
зменшити статистику хибних діагнозів в декілька разів. Хоч штучний
інтелект не зможе, в цілому замінити лікарів, але це неабияка допомога.
Вчені з Інституту Генріха Герца при Товаристві Фраунгофера та
Університетського госпіталю Шлезвіг-Гольштейн зазначають, що створили
штучний інтелект який може діагностувати інфаркт міокарда з такою ж
точністю як і досвідчені кардіохірурги [2]. Для розробки взяли 148 ЕКГ
хворих з інфарктом міокарда і 80 ЕКГ здорових людей. 90% записів було
використано для навчання, а решта 10% – для перевірки результату [3].
При цьому вся інформація була розбита на "вікна": система аналізувала не
повну ЕКГ, а поділену на фрагменти, в яких було відображено, як мінімум,
три удари серця. Чутливість об’єкта становить – 93,3%, специфічність –
89,7%.
Головний недолік програми-невелика кількість бази даних для
перевірки системи. Для цього потрібен час.
Наразі вчені допрацьовують свій проект і затверджують, що в
майбутньому це можна буде застосовувати в лікарнях.
Список літератури: 1. Тенденції розвитку штучного інтелекту в медицині //
Барановський М. М. / Математичне моделювання та розробка програмного забезпечення. –
2019. – С. 5-6. 2. Искуственный интелект определит инфаркт миокарда не хуже врача //
Уласович К. – 2018. 3. Detecting and interpreting myocardial infarction using fully convolutional
neural networks // Nils Strodthoff, Claas Strodthoff / Physiological Measurement. – 2019. – Vol. 40,
no. 1.
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ВЕРСІОНУВАННЯ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З
ПРОГРАМАМИ-ВИМАГАЧАМИ
канд. техн. наук, доц. В.Д. Бойко, д-р.фіз.-мат. наук, д-р. юрид. наук,
проф., М.Д. Василенко, викл. В.М. Слатвінська, Національний
університет "Одеська юридична академія", Україна, м. Одеса
Програми-вимагачі (ransomware) являють собою одну з найбільш
поширених загроз в сучасних інформаційно-комунікаційних мережах. Така
програма, проникаючи на комп'ютер, шифрує вміст файлової системи його
жорстких дисків і вимагає переказу грошей зловмиснику-власнику
програми для отримання ключа розшифровки [1, 2].
Все перераховане обумовлює актуальність теми і необхідність
вироблення комплексу заходів щодо захисту систем різного призначення в першу чергу промислового і банківського сектора, де подібна атака може
привести до серйозного збитку. При цьому в багатьох випадках ransomware
вірус може не шифрувати файлову систему, а імітувати її шифрування,
просто забиваючи файли користувача випадковим цифровим сміттям. При
такому розвитку подій розрахунок будується на тому, що жертва все одно
переведе гроші, але не отримає ніякого ключа [3].
Авторами пропонується прототип файлової системи, стійкої до
ransomware-атак. Така файлова система при зміні вмісту окремого файлу не
заміщає його на секторах жорсткого диска, а зберігає у вигляді окремої
копії з деякою глибиною версіонірованності. При цьому ключовою
особливістю такої системи є заборона на зміну файлів всередині черги.
Версії-найновіші додаються в початок черги, найстаріші видаляються.
Таким чином, пропонована файлова система за рахунок надмірності може
протистояти ransomware-атакам і може застосовуватися як захисний засіб
на ключових для функціонування інфраструктури ділянках операційних
систем.
Список літератури: 1. Meland P. H., Bayoumy Y. F. F., Sindre G. The Ransomware-as-a-Service
economy within the darknet // Computers & Security. – 2020. – Т. 92. 2. Hernandez-Castro J.,
Cartwright A., Cartwright E. An economic analysis of ransomware and its welfare consequences //
Royal Society open science. – 2020. – Т. 7. – №. 3. 3. Mohammad A. H. Ransomware evolution,
growth and recommendation for detection // Modern Applied Science. – 2020. – Т. 14. – №. 3. – С.
68.
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ВИКОРИСТАННЯ ФРЕЙМВОРКІВ NEXT.JS ТА GRAPHQL ДЛЯ
РОЗРОБКИ ОПТИМІЗОВАНИХ САЙТІВ З ДИНАМІЧНИМ
КОНТЕНТОМ
магистр В.С. Бугай, канд. фіз.-мат. наук, проф. О.П. Черних,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Розробники все частіше повинні приймати рішення, які впливають на
архітектуру веб-додатків. Одним із основних питань – де реалізувати логіку
та рендеринг у розроблюваних програмах? Це може бути складним,
оскільки існує декілька різних способів створення веб-сайтів.
Відмінності між цими підходами допомагають проілюструвати плюси
та мінуси рендерингу в Інтернеті крізь об’єктів продуктивності.
Next.js – відкритий JavaScript фреймворк, створений поверх React.js,
для створення веб-додатків. Цей фреймворк був призначений для
вирішення проблеми React.js, який використовує технологію SSR для
відображення.
Server Side Rendering – принцип веб-додатків, який використовується
Next.js,
перекладається
з
англійської
мови
як
"Візуалізація на стороні сервера". SSR Рендеринг допомагає знизити
навантаження на пристрій, який використовує додаток, адже операції
вироблені в додатку, відбуваються на сервері [1].
GraphQL – це мова запитів і маніпуляції даними з відкритим кодом
для API і середовище виконання для обслуговування запитів з наявних
даних.
GraphQL надає підхід розробки веб API і його можна порівнювати і
протиставляти REST та іншим архітектурам веб-сервісів. Він дозволяє
клієнтам визначати структуру потрібних даних, яку повертає сервер, таким
чином, запобігає передачі надлишкових даних [2].
Підбиваючи підсумки, треба відзначити, що необхідність
використання NEXT.js та GraphQL та при створенні сайту очевидна,
оскільки дані системи підвищують ефективність роботи ресурсу,
скорочують тимчасові, трудові і фінансові витрати на його запуск та
оновлення.
У наступних роботах планується дослідити можливість взаємодії
сторонніх бібліотек та модулів для веб-додатків.
Список літератури: 1. Коншин, К. Наступний. js Короткий посібник: рендеринг на стороні
сервера виконаний правильно. Packt Publishing Ltd, 2018. 2. Таккар М. Створення додатків
React з рендерингом на стороні сервера. – Апрессов, Берклі, Каліфорнія, 2020. – С. 93-137.
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РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАТРОННИХ
МОДУЛІВ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ МЕТАЛООБРОБКИ
д-р техн. наук, проф. Я.В. Васильченко, канд. техн. наук, доц.
М.В. Шаповалов, канд. техн. наук, доц. Я.С. Антоненко,
асп. Д.А. Корчма, магістр О.С. Бесчетнікова, Донбаська державна
машинобудівна академія, м. Краматорськ
Розвиток електромеханічних вузлів верстатів становить одну з
найважливіших сторін створення металообробних верстатів та верстатних
комплексів нового покоління. Використання мехатронних модулів руху
дозволяє забезпечити високий рівень автоматизації технологічних
процесів, високу точність, продуктивність.
Розроблено
теоретичний
метод
оптимізації
характеристик
мехатронних модулів як складової частини системи металорізальних
верстатів, який дозволив визначити найбільш важливі характеристики
мехатронних модулів, що забезпечують найкращі характеристики
верстатів.
Розроблені методи відображають сучасний підхід до застосування
мехатронних модулів у верстатобудуванні та ефективність впровадження
новітніх наукових та технічних досягнень у цій галузі.
Доведено ефективність застосування мехатронних модулів лінійних
рухів (лінійних двигунів), високошвидкісних електрошпинделів та моторшпинделів, а також поворотних столів, що відображає перспективність
реалізації режимів швидкісної обробки.
Було виділено першочергову номенклатуру мехатронних модулів,
розробка та впровадження яких найбільш ефективно позначиться на
технічному рівні верстатів. Було визначено найважливіші типорозміри
мехатронних модулів, тобто конкретні групи та габарити верстатів, на яких
насамперед слід застосовувати мехатронні модулі. На підставі результатів
методики вибору та оцінки можуть бути розроблені науково-технічні
програми створення та впровадження мехатронних модулів, складено
технічні завдання на їх розробку, запропоновано плани організації їх
серійного виробництва.
Список літератури: 1. Kovalev, V. D., Vasilchenko, Y. V., Dašić, P.: Adaptive optimal control of a
heavy lathe operation. Journal of Mechanics Engineering and Automation (JMEA). 2014, Vol. 4, №
4, pp. 269-275. 2. Kovalov, V., Antonenko, Y., Dašić, P. (2016). Method of Structural Design of
Heavy Machine Tools. Procedia Technology, Vol. 22, pp.146-152.
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РОЗРОБКА МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОГО
ОРГАНАЙЗЕРА ДЛЯ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ
магістр О.О. Власенко, канд. техн. наук, проф. В.В. Скородєлов, канд.
техн. наук, доц. Г.В. Гейко, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Через обмеження на відвідування спортивних закладів із за стрімкого
поширення коронавірусної інфекції COVID-19 все більшого попиту
набувають програмні додатки для організації та проведення спортивних
занять вдома.
В роботі наводяться результати аналізу великої кількості існуючих
додатків такого призначення. Показується, що в них пропонуються
переважно узагальнені комплекси вправ з різним обладнанням, що
підходять далеко не всім користувачам. Вони не ефективні для досягнення
особистих цілей при заняттях спортом вдома та не можуть замінити
взаємодію із досвідченим тренером. До того ж жоден із оглянутих додатків
не фокусується на взаємодії в онлайн режимі між користувачами у моделі
відносин "клієнт-тренер".
Метою даної роботи якраз і є розробка додатку, що фокусується саме
на функціоналі, який дозволить користувачам здійснювати в онлайн
режимі пошук тренера та отримувати від нього персоналізовані програми
тренувань і консультації відповідно до власних потреб та побажань.
Сформульовані задачі, які необхідно вирішувати при розробці нового
додатку, та обґрунтовано вибір основних технічних рішень для їх
виконання.
Пропонується варіант створення додатку у вигляді органайзера з
розширеним функціоналом для планування та організації спортивних
тренувань в онлайн режимі. Нові унікальні доповнення до типового
функціоналу органайзера суттєво полегшують отримання персоналізованих
програм спортивних тренувань відповідно до бажань або потреб
користувача та його спілкування з особистим тренером.
Розглянуто
переваги
і
недоліки
існуючих
програмних
інструментальних засобів для розробки додатку та зроблено їх вибір.
Приведені результати розробки та тестування програмного продукту,
які показують його переваги над аналогами.
Застосування розробленого додатку дозволить задовольнити попит
користувачів на отримання персоналізованих програм тренувань, що
допоможуть ефективно досягти бажаних результатів від занять спортом.
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА В УМОВАХ
ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ
асп.. Д.Г. Волошин, Національний технічний університет "Харківський
політехнічний інститут", м. Харків
Однією з найважливіших завдань в практиці застосування безпілотних
літальних апаратів (БПЛА) є безпечне управління.
В даний час для виконання різних місій БПЛА використовується
дистанційне керування, яке сильно залежить від зовнішніх факторів і
впливів. Подолання цих труднощів пов'язано з підвищенням автономності
БПЛА [1 – 4]. Це вимагає розробки інтелектуальних методів і алгоритмів
управління. Синтез і реалізація цих методів дозволить підвищити
ефективність функціонування БПЛА в умовах зовнішніх впливів, що є
актуальною науковою задачею.
Синтезований метод являє собою сукупність моделі процесу
виконання польотного завдання БПЛА в умовах зовнішніх впливів, методу
інтелектуальної оцінки кібератаки і перехоплення БПЛА, а також
комплексу моделей композиції маршруту БПЛА в просторі в умовах
автономної роботи [5 – 8].
У сукупності розробка і реалізація даного методу дозволить
підвищити безпеку польотного завдання БПЛА, знизити часові витрати на
його виконання, і, тим самим, підвищити ефективність функціонування
БПЛА в умовах зовнішніх впливів.
Список літератури: 1. Khatib O. Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile
Robots // The International Journal of Robotics Research. 1986. – Vol. 5. – No. 1. – P. 90–98.
2. Kuffner J.J., LaValle S.M. RRT-connect: An efficient approach to single-query path planning //
Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2000. – Vol. 2. – P.
995–1001. 3. Stuart R., Peter N. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd ed. Prentice Hall,
2010. – 1132 p. 4. Yang K., Gan S.K., Sukkarieh S. An efficient path planning and control algorith for
RUAV’s in unknown and cluttered environ ents // Selected papers fro the 2nd International
Symposium on UAVs. Reno, Nevada, USA. 2009. – P. 101–122. 5. Xuming He Peide Shi Monotone
B - Spline Smoothing // Journal of the American Statistical Association. – October. – 1997.
6. Semenov, S., Voloshyn, D., Ahmed, A.N. Mathematical model of the implementation process of
flight task of unmanned aerial vehicle in the conditions of external impact // International Journal of
Advanced Trends in Computer Science and Engineering, – 2019, – Vol. 8(1). – P. 7–13.
8. Semenov, S., Sira, O., Kuchuk, N. Development of graphicanalytical models for the software
security testing algorithm // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 2(4-92). –
P. 39–46.
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДЕТАЛЕЙ,
ОТРИМАНИХ СЕЛЕКТИВНИМ ПЛАВЛЕННЯМ
д-р техн. наук, проф. Б.С. Воронцов, асп. В.О. Цибуленко,
Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ
Проблеми сучасних технологій отримання деталей складної форми
може вирішити технологія селективного лазерного плавлення [1]. Але у неї
є свої недоліки: точність, шорсткість, необхідність вивчення
експлуатаційних можливостей (міцності, довговічності і т.д). Виникає
питання про вдосконалення адитивного виробництва (AВ) для обробки
деталей зі складною внутрішньою і зовнішньою геометрією.
Наприклад для виготовлення лопатки турбін можна використовувати
комбінацію технологій AM, оптичних методів вимірювання та
робототехніки. Однією з проблем AM є шорстка поверхня, викликана
пошаровим 3D-друком гранулярним матеріалом, тому геометрія повинна
бути попередньо оброблена методами фрезерування. Для подолання цієї
проблеми впроваджують вбудоване управління якістю для постобробки
декількох виготовлених шарів за допомогою інтегрованих методів
візуалізації та роботизованих методів, особливо, коли геометрія все ще
доступна. Отримані поверхні вимірюються вбудованою системою
стереобачення і порівнюються з реальними даними 3D-моделі CAD.
Виявлені відмінності перетворюються в рух маніпулятора, який потім
слідує контурам, щоб згладити поверхні за допомогою фрезерного
інструменту [2-5].
Результати показують, що інтеграція методів візуалізації в поєднанні з
роботизованою системою в селективному лазерному плавильному верстаті
створює більше можливостей для впливу на виробничий процес.
Список літератури: 1. Цибуленко В.О., Воронцов Б.С. Огляд технології selective laser melting
// Молода наука - роботизація і нано-технології сучасного машинобудування.– Краматорськ :
ДДМА, 2021. – С.239-243. 2. Improving additive manufacturing by image processing and robotic
milling
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://www.researchgate.net/publication/282853147 Improving additive anufacturing by image
processing and robotic milling. 3. The Economist, "The third industrial revolution", 2012. – Vol. 12,
no. 16. 4. Carroll P., Gennaro P. "Supply chain requirements for metal additive manufacturin, "TCT
Magazin", 2011, – Vol. 19, no. 6, p. 11. 5. A.Gebhardt, Understanding Additive Manufacturing.
Rapid Prototyping - Rapid Tooling - Rapid Manufacturing. Hanser Publications, 2012.
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОТЕЛЬНОЇ
УСТАНОВКИ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ
магістр Б.О. Востриков, канд. техн. наук, доц. О.Г. Шутинський,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Парові котли типу Е паропродуктивністю 32 т/год., з абсолютним
тиском 2,4 МПа (24 кгс/см2) призначені для вироблення насиченої або
перегрітої пари, використовуваної для технологічних потреб промислових
підприємств, на теплопостачання систем опалення та гарячого
водопостачання. Маса котельної установки 16,5 т, температура живильної
води 100 °С, температура пари t = 380°С. Як паливо використовують тверде
паливо за технологією високотемпературного циркулюючого киплячого
шару (ВЦКШ) [1].
Для отримання експериментальних даних для нашого об’єкту було
внесено обурення шляхом зменшення подачі вугілля у топку.
У даній роботі досліджується залежність температури пари у барабані
від витрати вугілля. Витрата вугілля була зменшена з 2,35 кг/хв. до 1,99
кг/хв. [2].
Графік експериментальної перехідної характеристики був отриманий в
MATLAB за допомогою функції iddata пакету System Identification Toolbox.
Після апроксимації перехідної характеристики була отримана
передатна функція наступного виду

де 2,06 – час запізнювання τ, хв.; 0,442 – коефіцієнт підсилення k; 6,394 –
постійна часу Т22, хв.; 7,425 – постійна часу Т1, хв.
Список літератури: 1. Гурвич А.М. Котельні агрегати / Під ред. Гурвича А.М. та
Кузнецова Н.В. – М.: Держенерговид. – 1997. – C. 232. 2. Бабіченко А.К. Математичне
моделювання об'єктів керування хімічних і фармацевтичних виробництв: навч. посібник /
Красніков І.Л., Бабіченко А.К., Вельма В.І., Подустов М.О., Зайцев О.І., Бабіченко Ю.А.; за
ред. А.К. Бабіченко – Харків: Вид-во TOB "С.А.М." – 2015 р. – 224 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
д-р техн. наук, проф. С.Ю. Гавриленко, студент В.Д. Зозуля,
Національний технічний університет Харьківський політехнічний
інститут, м. Харків
Медичний стан людини характеризується сукупністю показників,
аналіз яких надає змогу лікарям виявити захворювання та прогнозувати
подальший перебіг хвороби. На сьогодні кількість показників зростає і
вони можуть містити приховані закономірності. Сучасні алгоритми
машинного навчання є дуже ефективними для вирішення саме таких задач,
що дає змогу виявляти та прогнозувати хворобу з максимальною точністю.
Метою даного дослідження є аналіз кардіологічних досліджень з
метою виявлення серцево-судинних захворювань людини.
Попередній аналіз даних виявив низку ключових закономірностей та
інсайдів, які сильно впливають на процес класифікації. Наприклад, вік,
вага, підвищені показники тиску, холестерину та глюкози людини мають
найбільшу кореляцію. У той час зріст людини зовсім не впливає на
наявність серцево-судинних захворювань. Крім того, для підвищення
якості результату дослідження, вихідні дані були проаналізовані на
наявність дублікатів, пропущених даних, аномальних значень та ін.
В даній роботі розроблено наступні програмні моделі класифікації:
Логістична регресія, Метод опорних векторів, К-найближчих сусідів,
Гаусовський Баєсовський класифікатор, Стохастичний градієнтний спуск,
Дерева рішень, Випадкові ліси, Беггінг, Стохастичний градієнтний бустінг,
Адаптивний бустінг. Виконано навчання та тестування класифікаторів.
Отримані результати показали, що найбільш високу точність має
класифікатор на основі стохастичного градієнтного бустінгу. Розроблена
програмна модель класифікатору може бути рекомендована у якості
діагностичного інструменту лікаря для виявлення та профілактики серцевосудинних захворювань.
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. Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного
інтелекту та підтримки прийняття рішень / С. О. Субботін // ЗНТУ. – 2008. – 341 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ СПАМ ПОВІДОМЛЕНЬ
д-р техн. наук, проф. С.Ю. Гавриленко, магістр Д.О. Купін,
Національний технічний університет "Харьківський політехнічний
інститут", м. Харків
Спам – це масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого
характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. Нині
визначення спаму є дуже актуальною проблемою, з якою зіштовхувався
кожен користувач інтернету.
Для захисту від спаму використовуються різні методи, в тому числі
методи машинного навчання, серед яких є Наївний Баєсовський
класифікатор. В основі класифікатора Баєса лежить теорема Баєса, яка
описує ймовірність появи події, спираючись на обставини, які могли би
бути пов'язані з цією подією.
В даній роботі досліджено наступні класифікатори спам-повідомлень:
Баєсовський класифікатор Бернуллі, Поліноміальний Баєсовський
класифікатор, Гаусовський Баєсовський класифікатор, Додатковий
Баєсовський класифікатор.
Дослідження показали, що більш якісними є Поліноміальний
Баєсовський класифікатор та Додатковий Баєсовський класифікатор.
Отримано, що для Поліноміального Баєсовського класифікатору
точність складає 96%, для додаткового Баєсовського класифікатору – 94%.
Розроблено рекомендації їх практичного застосування, а саме: якщо
при роботі зі спамом важливо мати невисокий рівень помилок I- роду, тоді
рекомендується використовувати Баєсовький класифікатор Бернуллі. Якщо
важливим є зменшити помилки II-роду, то рекомендується
використовувати додатковий Баєсовський класифікатор.
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. Shumsky S.A. Machine Intelligence. Essays on the theory of machine
learning and artificial intelligence. – М., РИОР, 2019. 3. Haykin S. Neural Networks and Learning
Machines. 3rd Edition. Pearson, 2018.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СКОРОСТНЫХ
ЗУБЧАТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ ТЯЖЕЛЫХ
ТОКАРНЫХ СТАНКОВ
д-р техн. наук, проф. М.И. Гасанов, д-р техн. наук, проф. А.А. Клочко,
д-р техн. наук, проф. А.Ю. Заковоротный,. Национальный
технический университет "Харьковский политехнический
институт", г. Харьков; д-р техн. наук, проф. В.Д. Ковалев, д-р техн.
наук, проф. Я.В. Васильченко, канд. техн. наук, доцент
М.В. Шаповалов, Донбасская государственная машиностроительная
академия, г. Краматорск
Одним из важных направлений применения гидродинамической
теории смазки является практическое использование разработок в тяжелых
токарных станках (рис. 1), работающих на высоких скоростях (v = 1015 м/c) высоких нагрузках [1, 2].

Рис. 1. Тяжелый токарный станок модели 1К670Ф3
Для полного решения контактно-гидродинамической проблемы при
наличии шероховатости были применены вероятностные методы анализа,
так
как
соударение
выступов
подчиняется
соответствующим
статистическим законом, причем следует учесть вязкоупругое поведение
жидкости. В условиях соударения вершин неровностей эвольвентных
поверхностей сопрягаемых зубчатых колес время соударения, повидимому, будет на один или несколько порядков меньше времени
релаксации. Кроме того, здесь начнут оказывать влияние механикохимические процессы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1. Практика
эксплуатации зубчатых передач убедительно доказала реальное
осуществление контактно-гидродинамического режима трения, где
толщина
смазочного
слоя
значительно
превосходит
высоты
микронеровностей. 2. Сейчас уже экспериментально доказано, что
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расчетная долговечность зубчатых передач может быть гарантирована
лишь при определенном соотношении между толщиной масляного слоя и
микрогеометрией контактирующих поверхностей. 3. Все имеющие
практическое значение решения контактно-гидродинамической проблемы в
законченном виде разработаны только применительно к поверхностям с
большой разностью радиусов кривизны (для подшипников качения и
зубчатых передач). 4. Все опубликованные решения контактногидродинамической задачи производятся численным методом, путем
последовательного наложения решений гидродинамической и упругой
задач до получения сходимости результатов. В большинстве решений за
исходное приближение принимается недеформированный профиль зазора
или соответствующая эпюра давления, но в результате резко выраженного
нелинейного процесса сходимость обеспечивается лишь при малой степени
деформации, и крайне затруднительно получить наиболее интересные для
практики результаты. Некоторые исследователи в качестве исходного
приближения принимают эпюру давления Герца, а для получения
сходимости вынуждены получать раздельные решения для разных участков
единой области трения. Вследствие недостаточного согласования значений
функции и ее производных в граничных точках соседние участки
оказывают искажающее влияние и возникает погрешность. 5. Значительное
отличие результатов, получаемых при раздельном рассмотрении
гидродинамической и контактной задач, затрудняет получение сходимости
при их последовательном наложении. Вместе с тем, до настоящего времени
сделано крайне мало попыток решить совместно эти две задачи при
значительных давлениях. 6. Из всех опубликованных за последние годы
материалов решение Даусона и Хиггинсона ближе всего приближается к
экспериментальным результатам. Однако и оно пригодно лишь к одной
зоне – при больших давлениях, когда параметры контактногидродинамической задачи близки к герцевской задаче. До последнего
времени решение Даусона и Хиггинсона трудно было распространить на
случай малых давлений. Таким образом, отсутствовал метод, с помощью
которого
можно
было
получить
решение
всей
контактногидродинамической проблемы для любых значений рабочих параметров,
пригодное для надежною расчета конкретных деталей (при работе которых
рабочие параметры проходят зону больших и малых давлений). До сих пор
практически отсутствуют законченные решения, пригодные для
инженерного применения в случае переменных скоростей или нагрузок, а
также в случаях, когда смазка приобретает неньютоновские свойства
(вязкоупругие). При решении контактно-гидродинамической задачи для
зубчатых сопрягаемых передач было предложено определить контактные
смещения эвольвентных поверхностей под действием сил давления,
возникающих и смазочном слое [2, 3].
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Для успешного применения предложенных методов расчета,
основанных на контактно-гидродинамической теории смазки, изыскания
возможности повышения работоспособности зубчатых передач необходимо
предварительно сравнить результаты расчета по этим методикам с
результатами экспериментальных исследований, а также теоретических
расчетов других авторов. При этом наибольший интерес представляет
прямая экспериментальная проверка разработанной теории. В связи с тем,
что основной расчетной величиной, определяющей контактногидродинамический режим работы зубчатых колес, является толщина и
форма смазочного слоя, значительный интерес представляет сравнение
экспериментально замеренных толщин смазочного слоя с теоретически
рассчитанными.
Основными причинами выхода зубчатых передач из строя являются:
поломка зубьев, выкрашивание активных поверхностей и отслаивание
поверхностных слоев зубьев, абразивный износ зубьев, пластические
деформации зубьев и заедание.
Список литературы: 1. Ковалев В.Д., Мироненко Е.В., Гасанов М.И., Клочко А.А., Перминов
Е.В. Способ повышения эффективности эксплуатации зубчатых передач. Проблеми
інформатики та моделювання (ПІМ-2021). Тези двадцять першої міжнародної науковотехнічної конференції. – Харків: НТУ "ХПІ", 2021. – С. 31 – 32. 2. Kovalov V.D.,
Vasilchenko Y.V., Klochko A.A. & Gasanov M.I. Chapter 10: Technology of restoration of large gear
boxes. In: Modern Manufacturing Processes and Systems, Vol. 2: Fundamentals. Vrnjačka Banja
(Serbia): SaTCIP Publisher Ltd. & Belgrade (Serbia): Faculty of Information Technology and
Engineering (FITI), 2020, pp. 223–246. 3. Ковальов В.Д., Гасанов М.І., Клочко О.О.,
Васильченко Я.В., Шаповалов М.В. Критерії формування структур і параметрів систем
обробки, що забезпечують задані експлуатаційні властивості зубчастих коліс, які зношуються
і відновлюватимуться. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку.
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 21 – 24 грудня 2020 року / За заг. ред.
В. Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2020. – С. 51 – 52.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПРЕЕРНОЙ ЗАКАЛКИ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС В ТЯЖЕЛОМ
СТАНКОСТРОЕНИИ
д-р техн. наук, проф. М.И. Гасанов, д-р техн. наук, проф.
А.Н. Шелковой, д-р техн. наук, проф. А.А. Пермяков, Национальный
технический университет "Харьковский политехнический
институт", г. Харьков, д-р техн. наук, проф. Е.В. Мироненко,
Донбасская государственная машиностроительная академия,
г. Краматорск
Важнейшей проблемой тяжелого станкостроения на современном
этапе является повышение качества выпускаемой продукции, в том числе,
поверхностной закалки крупногабаритных зубчатых колес (рис. 1).
Технологические факторы, влияющие на глубину и степень упрочнения
поверхностного слоя в значительной степени зависят от многих
технологических факторов и, в первую очередь, от способов закалки.
Наряду с существующими способами поверхностной закалки зубьев
усовершенствован современный метод спреерной закалки зубьев зубчатых
колес с применением горелок, работающих на природном газе, или пропанбутановых смесях. По сравнению с ацетиленокислородными закалочными
горелками, благодаря специальной конструкции, эти горелки значительно
сокращают стоимость работ, упрощают процесс закалки и повышают его
безопасность. Горелки при этом более производительны и более
экономичны за счет более низкой цены природного газа по сравнению с
ацетиленом. Особенная конструкция головки позволяет выравнивать
температуру фронта пламени по ширине закаливаемой поверхности, а
специальные сопла для подачи воды на нагретую поверхность
обеспечивают получение закаленной поверхности однородной твердости
[1, 2].
Экспериментальным путем было выбрано оптимальное для
поверхностной закалки линейное пятно нагрева. Его обеспечивает ряд
выходных отверстий 1 мм с шагом 3 мм в случае использования
природного газа и ряд выходных отверстий 1 мм с шагом 3,5 мм в случае
использования пропанобутановых смесей.
Спроектирован станок для поверхностной газокислородной закалки
(рис. 1). Станок включает в себя планшайбу с вертикальной осью вращения
и электроприводом, на которой размещают закаливаемую шестерню;
суппорт, установленный на тележке с электроприводом, и механизм
вертикального перемещения закалочной горелки с возможностью
регулировки скорости.
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Рис. 1. Машинная закалка зубьев шестерни m = 20
Последовательность операций при закалке на станке выполняется с
помощью привода поворота планшайбы ось закаливаемого зуба
приводится в одну плоскость с осью горелки, затем с помощью привода
тележки осуществляется ввод головки горелки на зуб, и, после нагрева
нижней кромки зуба до температуры закалки, включают привод
вертикального перемещения горелки. После этого происходит настройка на
следующий зуб и описанный цикл повторяют.
С помощью усовершенствованной технологии поверхностной
газокислородной закалки, основанной на применении газов – заменителей
ацетилена, решаются многие вопросы увеличения твердости на
поверхности деталей без значительных капитальных затрат на
осуществление этой технологии по сравнению с установками ТВЧ.
Список литературы: 1. Гасанов М.И., Клочко А.А., Черкашина Г.И., Перминов Е.В Групповые
маршрутные технологические процессы восстановления крупногабаритных зубчатых колес на
основе имитационого моделирования с учетом прогрессирующих видов износа // Надійність
інструменту та оптимізація технологічних систем: зб.наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2018. –
Вип. 42. – С. 28–36. 2. Shapovalov V., Klochko A., Gasanov M., Antsyferova O., Belovol A.
Optimizing the technology of reconditioning large high precision gear rims. The current state of
scientific research and technology in the industry. – Kharkiv. 2018. – № 3 (3). – Р. 59–70.
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ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДІВ РЕФАКТОРИНГУ
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДІБНОСТІ
ПРОГРАМНОГО КОДУ В АКАДЕМІЧНИХ РОБОТАХ
PhD, consultant at GlobalLogic Ukraine, Д.М. Главчев, м. Харків; PhD,
директор НТБ, Ю.М. Главчева, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харьков
Обґрунтовано необхідність розробки та удосконалення підходів
аналізу програмних кодів з метою визначення подібностей та
підтвердження унікальності. Такі підходи можуть буди використані при
вирішенні наступних завдань: оптимізації програмного коду для
забезпечення якісних характеристик роботи програмних продуктів;
комп'ютерної криміналістичної експертизи програмних продуктів;
визначенні авторського стилю для ідентифікації авторів вихідного коду
шкідливого програмного забезпечення; тощо.
Розглянуто актуальні проблеми, пов’язані з аналізом програмних кодів
(ПК) в освітньо-науковому середовищі та корпоративному сегменті.
Значна увага університетів приділяється вживанню заходів щодо
забезпечення академічної доброчесності та запобіганню академічному
плагіату (АП). Відповідно до пояснень Міністерства освіти і науки
України: «академічний плагіат не зводиться до текстових збігів, а може
стосуватися також некоректного запозичення фактів, гіпотез, числових
даних, методик, ілюстрацій, формул, моделей, програмних кодів тощо» [1].
Антиплагіатні системи, які використовуються на практиці в академічних
установах орієнтовані на визначення ознак академічного плагіату у
текстових даних. Викладачі з IT дисциплін доступними засобами та
технологіями аналізують програми, написані студентами на наявність ознак
АП у ПК. Зазвичай, існує категорія студентів, які намагаються здійснити
маніпуляції та приховати запозичений фрагмент програмного коду.
Для виявлення ознак академічного плагіату в програмних кодах
використовують спеціалізовані програми, в яких реалізовано спеціальні
підходи до аналізу кодів. Підходи, які застосовуються для визначення
подібностей у текстах не можуть бути ефективними при застосуванні для
програмних кодів з причини кардинально різних маніпуляцій, які можуть
бути проведені автором з текстовими даними та з програмним кодом.
Таким чином, розвиток існуючих та створення нових підходів до виявлення
ознак академічного плагіату в програмних кодах є актуальним завданням
Щодо корпоративного сегменту, розглянуто програмне забезпечення
(ПЗ), що створюється для корпоративних замовників та відрізняється
складністю та масштабністю. До нього висуваються вимоги з стабільності,
безпеки, швидкодії, та можливостей розширення функціоналу програмного
продукту [2]. Саме корпоративний сегмент потерпає від проявів
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недоброчесного використання програмних кодів, витоків інформації, тощо
[3]. Для уникнення фінансових втрат та падіння репутації, вживаються
певні заходи для перевірки та підтвердження унікальності програмного
коду, що дозволяє зберегти права власника на відповідний компонент його
програмного продукту та оптимізувати код задля підвищення якості роботи
продукту [4].
Проаналізовано підхід, який використовується для забезпечення
підвищення стабільності програмних продуктів. Рефакторинг – це
переробка та вдосконалення коду програми без зміни її зовнішнього
функціоналу з метою покращення читаності коду та полегшення процесу
внесення подальших змін в програмний код [5]. До теми рефакторингу
можна віднести підхід до розробки ПЗ, DRY (Don’t repeat yourself),
основний зміст якого полягає в тому, що нераціонально повторювати
однакові фрагменти коду в проекті. За цим підходом кожна частина
системи повинна мати унікальне представлення та не повторюватися [6, 7].
Більшість середовищ розробки мають відповідні інструменти для
виконання автоматизованого рефакторингу. Інструменти використовують
прийоми, що дозволяють розбити код на дрібніші частини, дозволяють
забезпечити додаткову абстракцію, тощо. Зокрема, прийом "Відокремлення
методу" (Extract Method) виконує переміщення відповідного фрагменту
коду в окремий метод, та виконання пошуку подібних до нього фрагментів
коду. Надається пропозиція замінити повторювані фрагменти на виклик
того самого окремого методу. На основі виявлення подібних фрагментів
проводяться зміни у програмному коді, що забезпечує оптимізацію та
зменшення об’ємів коду, робить його відповідним до принципів DRY [7, 8].
На практиці в освітньому середовищі вже реалізуються певні підходи
до виявлення подібностей у програмних кодах, але дослідження з пошуку
більш ефективних технологій у цьому напряму продовжуються [9, 10].
Автори [11] представили детальний огляд області виявлення плагіату
вихідного коду в освітньо-науковому середовищі: огляд визначень
плагіату, інструментів виявлення плагіату ПК, показників порівняння,
методів обфускації, та типів алгоритмів. У статті [11] також виконано
категоризацію доступних інструментів виявлення АП у ПК та представлено
аналіз їх ефективності.
Висновок. Використання існуючих підходів, що застосовуються для
рефакторингу програмного коду у корпоративному сегменті з метою
аналізу коду та пошуку подібностей в ньому, може бути застосовано до
визначення ознак академічного плагіату програмних кодів в академічному
середовищі. Зокрема, увага приділяється реалізації принципу "DRY" (Don't
Repeat Yourself), виконанні прийому "Відокремлення методу" (Extract
Method), тощо. Експерту має надаватися звіт, у якому проведено детальне
маркування подібних фрагментів. Таким чином, планується проведення
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емпіричного дослідження щодо використання рефакторингу для пошуку
академічного плагіату програмних кодів в академічних роботах.
Список литературы: 1. До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення
академічної доброчесності : Лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 р. № 1/9263. 2. Robert C. Martin Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design
/ Robert C. Martin – Prentice Hall, 2018. 3. 533 million Facebook users' phone numbers and personal
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been
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[Електронні
данні].
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Режим
доступу:
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доступу: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-04/zuckerberg-loses-7-billion-in-hoursas-facebook-plunges. 5. Мартин Фаулер Рефакторинг: улучшение проекта существующего кода
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9. Cheers H. Academic Source Code Plagiarism Detection by Measuring Program Behavioral
Similarity / H. Cheers, Y. Lin and S. P. Smith. // IEEE Access. 2021. – Vol. 9. – P. 50391-50412. doi:
10.1109/ACCESS.2021.3069367. 10. Pandit A. A. Review of plagiarism detection technique in
source code / Pandit Anala A., Gaurav Toksha // International Conference on Intelligent Computing
and Smart Communication. – Springer, Singapore, 2020. – P. 393-405. 11. Matija Novak Sourcecode Similarity Detection and Detection Tools Used in Academia: A Systematic Review /
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ІОНІВ ТИТАНУ В
НЕРЖАВІЮЧІЙ СТАЛІ
канд. хім. наук, доц., докторант В.В. Гончаров, д-р техн. наук, проф.
І. С. Скарга-Бандурова, д-р техн. наук, проф. В. Д. Самойлов,
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН
України, г. Київ
Дослідження процесу імплантації іонів за допомогою комп’ютерних
моделей привертає увагу вчених завдяки можливості проводити
експерименти за короткий час, не витрачаючи зайвих коштів на роботу
обладнання та витратні матеріали. Однак, традиційні моделі та побудовані
на їх основі програмні засоби все ще не досконалі й не мають
передбачуваних можливостей. Щоб модель була прогнозованою і точною,
вона повинна охоплювати і фізику технологічних процесів іонної іплантації
і атомістичну природу матеріалів, оскільки вихідні характеристики
знаходяться в нанометровому масштабі. Такі процеси вимагають
використання декілька методик, щоб отримати повну симуляцію розподілу
іонів.
Метою дослідження є моделювання процесу імплантації іонів титану в
нержавіючу сталь та визначення характеристик процесу для прогнозування
впливу обробки на поверхневі властивості матеріалів.
У роботі представлені результати комплексного моделювання
поверхні імплантованого шару з використанням авторсього програмного
забезпечення RIO [1], що здатні більш точно описати морфологію
модифікації поверхні. Проведені дослідження показали, що для дози 5·1017
см-2 спостерігається черга ефектів в залежності від енергії іонів титану. До
3 кеВ маємо переважне осадження іонів з максимальною концентрацією
іонів на глибині не менше 3,5 нм. При енергіях більше 3 кеВ одночасно з
імплантацією відбувається розпилення матеріалу і профіль розгладжується,
тобто максимальна концентрація зменшується і глибина модифікації
збільшується. Аналіз залежності розподілу іонів від дози показав, що при
робочих енергіях 20 кеВ при дозах до 1013 см -2 спостерігається лише
імплантація іонів без розпилення та осадження іонів. При збільшенні дози
починається розпилення матеріалу, що має суттєвий вплив на поверхневий
шар.
Список літератури: 1. Cherny A.A. Nanodimension layers on stainless steel surface synthesized by
ionic implantation and their simulation / A.A. Cherny, S.V. Maschenko, V.V. Honcharov //
Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocomposites and Surface Studies. Switzerland: Springer. – 2015.
– pp. 203–213.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ БЕГГІНГ-КЛАСИФІКАТОРІВ У ЗАДАЧАХ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
асп. О.А. Горносталь, д-р техн. наук, проф. С.Ю. Гавриленко,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Комп’ютерні системи у наш час використовуються у всіх галузях
людської діяльності. При цьому повсякчас зростає кількість спроб
зловмисників дискредитувати їх своїм несанкціонованим втручанням для
отримання власної вигоди. Саме тому існує нагальна потреба
вдосконалення існуючих алгоритмів та підходів ідентифікації стану
комп'ютерної системи з метою захисту даних.
Одним з напрямків вдосконалення існуючих моделей є побудова
систем на основі ансамблевих метаалгоритмів. Найпопулярнішим видом
ансамблів є сімейство беггінг-алгоритмів, що базується на ідеї поєднання
незалежних слабких класифікаторів, які навчаються паралельно.
Ефективність беггінгу досягається завдяки тому, що помилки базових
алгоритмів, навчених за різними підвибірками, взаємно компенсуються при
голосуванні, а також за рахунок того, що об’єкти-викиди можуть не
потрапляти до деяких навчальних підвибірок.
Для підвищення точності та оперативності роботи ансамблів
використовують [1, 2]: поєднання різних алгоритмів, що входять до складу
ансамблів; попередню обробку вихідних даних; оптимізацію основних
параметрів (кількість дерев-рішень, що входять до ансамблю, їх мінімальну
та максимальну глибину, число листів, число розщеплень та ін.).
У даній роботі досліджено використання беггінг-класифікаторів на
основі метаалгоритмів: Pasting Ensemble, Bootstrap Ensemble, Random
Subspace Ensemble та Random Patches Ensemble для ідентифікації стану КС
[2, 3]. Розроблено процедуру попередньої обробки даних, яка включає
фільтрацію та оптимізацію, а саме: очищенні даних від дублікатів,
аномалій та викидів, нормалізацію даних та зменшення розмірності, оцінку
їх інформативності. Обрано оптимальні гіперпараметри для побудови
окремих дерев. Виконано налаштування класифікаторів за рахунок підбору
глибини та кількості дерев рішень, проведено оцінку якості класифікації.
Отримано, що найбільш якісними є класифікатори на основі алгоритмів
Випадкових підпросторів та Випадкових патчів, за рахунок використання
процедури спеціального відбору ознак при побудові окремих дерев.
Знайдено оптимальні значення глибини окремого дерева та кількості дерев
у ансамблі. Використання попередньої обробки даних та налаштування
вищенаведених класифікаторів дозволило зменшити час навчання
класифікаторів у 1.62 рази та підвищити точність класифікації на 5%.
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Список літератури: 1. Buschjäger, S. Randomized Outlier Detection with Trees. / Buschjäger, S.;
Honysz, P.-J.; Morik, K. Int. J. Data Sci. Anal. 2020. 2. Jonathan J. Davisa. Data preprocessing for
anomaly based network intrusion detection: A review. / Jonathan J. Davisa, Andrew J. Clark //
Computers & Security. – 2011. – Pp. 353–375. 3. Cheng Fan. A Review on Data Preprocessing
Techniques Toward Efficient and Reliable Knowledge Discovery From Building Operational Data /
Cheng Fan, Meiling Chen, Xinghua Wang etc. // Frontiers in Energy Research. – 2021.
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РОЗРОБКА WEB СЕРВІСУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
д-р техн. наук, доц. Н.С. Грудкіна, канд. екон. наук, доц.
І.І. Сташкевич, Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ
На сьогодні український страховий ринок поступається ринкам
розвинених країн, де збори середньої страхової компанії ідентичні зборам
страхових премій українського страхового ринку в цілому. Вивченню
проблем оцінки конкурентоспроможності страхових компаній присвячені
роботи багатьох вчених, в тому числі з виокремленням проблем,
характерних для перехідної економіки. Однак є необхідність уточнення
місця та ролі страхової галузі у підвищенні конкурентоспроможності
національної економіки та використанню комплексного аналізу факторів
підвищення конкурентоспроможності страхових послуг [1 – 3]. Таким
чином, є необхідність у підвищенні ефективності формування ефективної
моделі системи реалізації страхових послуг у вигляді програмних модулів
із визначення рівня конкурентоспроможності страхової послуги [3 – 5].
З огляду на поставлену мету вивчено особливості, сутність та
механізм реалізації страхових послуг та конкурентної політики на
національному ринку страхових послуг. Проведено аналіз основних
математичних методів обробки експертної інформації та наведено
математичний інструментарій для оцінки рівня конкурентоспроможності
страхової послуги. Побудовано концептуальну модель програмного модуля
для визначення рівня конкурентоспроможності страхової послуги на основі
уніфікованої мови моделювання UML [5]. Здійснено комп'ютерну
реалізацію web сервісу для визначення рівня конкурентоспроможності
страхової послуги, що дозволяє визначити поточний рівень системи
реалізації страхових послуг компанією, що дозволить своєчасно виявити
основні її проблеми та сформувати ефективну модель системи реалізації
страхових послуг, і тим самим підвищити ефективність страхової
діяльності в цілому.
Список литературы: 1. Козьменко О. В. Страхування і страховий ринок: термінологія,
законодавство і динаміка розвитку. Суми: Ділові перспективи, 2006. – 68 с. 2. Городніченко Ю. В.
Тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України. Гроші, фінанси і кредит. 2017. –
№ 10. С. 569–573. 3. Золотарова О. В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку
страхових послуг в Україні. Економіка і держава. 2017. – № 11. – С. 413–420. 4. Інформація про
стан і розвиток страхового ринку України URL: https://www.nfp.gov.ua/ ua/Informatsiia-pro-stan-irozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html. 5. UML и Rational Rose / Под ред. У. Боггс, М. Боггс. –
М.: Лори, 2001. – 608 с.
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ВИБІР НАДІЙНОГО ПАРОЛЮ
бакалавр Г.В. Гряник, бакалавр Є.К .Бондаренко, Національний
технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
м. Харків
За довгі роки життя люди придумали безліч хитрих способів захисту –
від паролів до криптографічних ключів. Однак, сам принцип залишається
таким же, якщо є замок, отже він може бути зламаний. У сучасному житті
користувачі захищають акаунти паролями, пін-кодами та графічними
ключами.
Паролі не завжди є надійними. На жаль, найпопулярнішими паролями
залишаються "123456", "qwerty", "password", "Picture1", "iloveyou", а також
імена, дні народження, номера телефонів і т. д. Топ серед пін-кодів: 1234,
0000,1212, 7777 [1].
Графічні ключи теж мають схожу проблему. Майже половина ключів
починається з верхнього лівого кута, та йде зліва направо і зверху вниз.
Багато, хто використовує красиві ключі замість безпечних. Таким чином,
кожний десятий аккаунт можна зламати простим перебором паролів, а
кожний п'ятий користувач використовує один і той же пароль до всіх
ресурсів. Якщо хакер дізнається пароль, то він матиме доступ до всіх
акаунтів користувача.
Для захисту та ідентифікації використовують біометричні дані. Але
навіть така система є вразливою. Зловмисник лише по одному фото палиця
може скопіювати біометричні дані. На протидію Touch ID можна
використати Face ID. Однак, зламати цю систему допоможе маска-копія
обличчя на 3D принтері. При цьому необов'язково відтворювати повністю
обличчя, досить тільки надрукувати форму та зліпити ніс, а на місце губ і
очей наклеїти детальні двовимірні зображення.
Таким чиним, за результатами проведеного дослідження, для
надійності та зручності можна створювати пароль, в якому було б не менше
16 символів – рядок з улюбленого вірша, чи прізвище та ім’я улюбленого
актора. Також на сьогодні практичним є шифрування з відкритим ключем.
При створенні цього класу шифрів є генерація двох ключів. Один
відкритий ключ поширюється по відкритих каналах зв’язку й
використовується при шифруванні повідомлень, на прийомній стороні за
допомогою секретного ключа проводиться розшифрування повідомлення.
Список літератури: 1. Безпека комп'ютера. Як придумати надійний пароль? [Електронний
ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://winpcguide.ru/the-security-of-your-computer/
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРОБЛЕМЫ ГИБКОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТУГОПЛАВКИХ МАТЕРИАЛОВ
ст. преп. Ю.Г. Гуцаленко, Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
Быстродействующий
машинный
анализ
данных
текущей
параметризации объекта технологии предоставляет потенциальную
возможность повысить гибкость и скорость изменения циклограмм
управляющих воздействий в технической системе для достижения уровня
качества, недоступного реализациям в условиях инерционной
информационной логистики ручного управления.
В электроразрядных технологиях порошкового спекания и алмазного
шлифования тугоплавких материалов рабочее давление в камере спекания
и зоне шлифования является определяющим фактором получения в
изделии при температурах, значительно меньших температур плавления,
высокоплотных структур с повышенными физико-механическими
свойствами. Как показывают расчеты и производственная практика [1],
подавление
пористости
подчиняется
закону
Пашена-Пеннинга,
устанавливающему оптимальное давление среды для минимизации
потенциала пробоя эрозионных промежутков, каковыми в продуктах
порошковой металлургии выступают сопоставимые с размерами зерен
поры.
Адаптивной, гибкой в цикле обработки автоматизации операций
порошкового спекания и алмазного шлифования тугоплавких материалов с
оптимизацией по давлению препятствует высокая сложность организации
текущего операционного контроля зернистости и размера пор
формируемой структуры, в стационарной исследовательской практике
проводимой по методу аннигиляции позитронов. Отечественный
производственный опыт (ООО "Кермет-У", при поддержке НТУ "ХПИ")
обращается к прогностическим моделям подавления пористости в
спекаемой и шлифуемой тугоплавкой керамике и следующим из них
циклограммам.
Список литературы: 1. Гуцаленко Ю.Г. Теория и практика оптимальной организации
электроразрядных технологий спекания под давлением и алмазного шлифования
высокоплотных порошковых материалов / Ю.Г. Гуцаленко // Сучасні технології в
машинобудуванні. 2014. – Вип. 9. – Х.: НТУ "ХПІ". – С. 17-22.
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РОЗРОБКА ІГРОВОГО ДОДАТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ
МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
магістр П.Г. Даніс, канд. техн. наук, доц. Г.В. Гейко, Національний
технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
м. Харків
Ігрова індустрія постійно демонструє високі темпи розвитку за часів її
заснування. Розвиваються різні ігрові галузі, створюються нові ігрові
жанри та удосконалюються вже існуючі. Високі вимоги для розробки
ігрових програмних продуктів не оминули й ігровий штучний інтелект,
одним із завдань якого є пошук оптимального шляху для ігрових
персонажів та об’єктів.
На сьогоднішній день існують різні алгоритми пошуку шляху, проте
іноді важко знайти інформацію щодо їх застосування для вирішення
конкретних завдань. Правильний вибір алгоритму заощаджує витрати часу
на збалансування поведінки ігрових персонажів. Якщо алгоритм обрано
невдало, то рівень складності може бути надмірним для гравця або,
навпаки, надто легким.
У зв’язку з цим, виконано дослідження алгоритмів пошуку
найкоротшого шляху на базі гри "Змійка". Це дослідження дозволяє
порівняти ефективність існуючих алгоритмів пошуку шляху та їх вплив на
ігровий процес. Завдяки отриманим в результаті дослідження даним,
розробники ігор можуть зберегти свій час на тестування різних підходів у
вирішенні схожих завдань [1, 2].
Для випадків, коли постає питання збалансування поведінки ігрових
персонажів та гравця, є корисним порівняння ефективності виконання
завдання людиною та програмою. Це допоможе розробникам виконувати
налаштування поведінки персонажів різного рівня (створення слабких,
середніх або таких, що перевершують за здібностями людину, ігрових
об’єктів). Результати дослідження можуть зберегти час розробникам та
покращити якість ігор і стати початком збору та структурування даних
щодо впливу алгоритмів на поведінку ігрових персонажів у окремих
випадках.
Список літератури: 1. Unity 5.x Game AI Programming Cookbook / Jorge Palacios. – UK: Packt
Publishing, 2016. – 31 p. 2. Обзор техник реализации игрового ИИ [електронний ресурс]
https://habr.com/ru/post/420219/.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОШВИДКОГО
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
УКРАЇНИ
д.т.н., проф. В.Д. Дмитрієнко, д.т.н., проф. О.Ю. Заковоротний,
к.т.н., доц. М.В. Мезенцев, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
В Україні розрізняють три види швидкісного пасажирського руху: зі
швидкостями від 140 до 160 км/год, від 160 до 200 км/год та зі
швидкостями понад 200 до 300 – 350 км/год. Швидкості руху до 160 км/год
вдається забезпечити без поділу пасажирського та вантажного руху по
звичайних коліях. Швидкості руху до 200 км/год вимагають
реконструювання залізничних ліній, постійного контролю та діагностики
колії, моніторингу земляного полотна, рухомого складу та контактної
мережі тощо. Всі ці профілактичні заходи забезпечують високу безпеку
руху при швидкостях до 200 км/год. Так за 36 років з 1964 року (коли в
Японії за проєктом "Сінкансен" почався регулярний швидкісний рух
поїздів) по 2000 рік у Європі сталася лише одна катастрофа, коли в 1998
році в Німеччині через розрив бандажа одного з коліс відбувся сход з рейок
поїзда ICE1, що призвело до загибелі та травм 188 пасажирів.
Швидкості руху поїздів понад 200 км/год потребують спеціально
збудованих
високошвидкісних
магістралей
(ВСМ)
та
певної
інфраструктури для забезпечення безпеки руху на залізницях. Наскільки це
складно і дорого говорить хоча б те, що такі індустріальні гіганти, як США
та Великобританія, не мають ВСМ. Для України зараз не реально
забезпечити регулярні швидкості руху пасажирських поїздів до 200 км/год.
Хоча ще наприкінці 1972 року вчені Дніпропетровського відділення
інституту механіки АН України та ДІІЖТ провели випробування на ділянці
станції Новомосковськ-Дніпровський – ст. Балівка Придніпровської
залізниці вагона-лабораторії з реактивною тягою зі швидкістю до 250
км/год на прямій ділянці колії.
Однак і збільшення регулярної швидкості руху пасажирських поїздів
до 200 км/год на відстані в сотні км потребує вирішення комплексу
проблем.
Однією з таких є розробка нових математичних моделей залізничної
колії, моделей визначення необхідних характеристик земляного полотна і
верхньої будови колії при швидкісному русі поїздів [1-3]. Необхідно також
уточнення моделей процесів руху поїздів і моделей різних, серйозних
інцидентів, що найчастіше зустрічаються, які виникають на залізницях
України. До таких інцидентів належать, зокрема, сходи з рейок рухомого
складу як при вкочуванні гребеня колеса на головку рейки, так і при
розпиранні колії колісними парами вагонних візків [4, 5]. Це призводить до
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того, що одне з коліс провалюється всередину колії. У 1994, 1995 рр.
кількість таких подій на Львівській залізниці була відповідно 144 і 175.
Розроблені наприкінці минулого – початку цього століття математичні
моделі сходів із рейок поїздів та систематичне використання
вимірювальних вагонів та поїздів дозволяють практично запобігати таким
інцидентам при швидкостях руху до 160 км/год. Безумовно, це потребує
великих витрат часу та припинення руху на час проведення
профілактичних та ремонтних робіт. На деяких ВСМ при швидкостях до
350 – 400 км/годину вона сягає 5 – 6 годин на добу.
У доповіді розглядаються нові та вдосконалені математичні моделі,
що дозволяють моделювати основні процеси руху рухомого складу при
швидкостях до 200 км/год., проводити діагностику рухомого складу, оцінку
стану залізничної колії за даними вимірювальних вагон-лабораторій,
оцінювати безпеку руху складів за отриманими вимірами.
Список литературы: 1. Рибкін В.В. Експериментальні дослідження взаємолії колії та
рухомого складу до 160 км/год / В.В. Рибкін, О.М. Потласов, П.В. Панченко. Зб. наук. пр.
Донецького інституту залізничного транспорту Українскої державної академії залізничного
транспорту. Донецьк. – 2011. – № 25. – С. 191–197. 2. Потласов О.М. Технічні вказівки щодо
оцінки стану рейкової колії за показниками колісвимірювальних вагонів та забезпечення
безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії. ЦП-0267 /
О.М. Потласов, В.В. Рибкін, Ю.В. Полейчук С.О. Соломаха, П.В. Панченко. Київ. – 2012. – 25
С. 3. Курган М.Б. Теоретичні основи впровадження високошвідкісного руху поїздів в Україні:
монографія / М.Б. Курган, Д.М. Курган Дніпро: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад.
В. Лазаряна, 2016. – С. 269-284. 4. Сокол Э.Н. Крушение железнодорожных поездов (Судебная
єкспертиза. Элементы теории и практики). Монография. – К.: Феникс, 2007. – 355 с.
5. Сокол Э.Н. Сходы с рельсов и столкновения подвижного состава (Судебная єкспертиза.
Элементы теории и практики). Монография. – К.: Траспорт Украины, 2004. – 368 с.
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ПРОТИБОКСУВАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЯГОВИМ
РУХОВИМ СКЛАДОМ
д-р техн. наук, проф. В.Д. Дмитрієнко, д-р техн. наук, проф.
О.Ю. Заковоротний, д-р техн. наук, проф. В.І. Носков, канд. техн.
наук, доц. М.В. Мезенцев, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
При збільшенні швидкості руху поїздів на залізницях все гостріше
виникають питання захисту від боксування як тягового рухомого складу,
так і багатьох кілометрів рейок, що вилучаються з експлуатації через
зношування в режимах боксування. Крім того, боксування знижує
коефіцієнт використання зчіпної ваги, силу тяги рухомого складу,
підвищує зношування бандажів колісних пар, збільшує витрату піску і
число "вікон" для заміни рейок і т.д. Все це викликає інтенсивні
дослідження процесів боксування, розробку нових методів їх дослідження
та створення перспективних систем запобігання та заглушення процесів
боксування. Однак, оскільки системи управління тяговим рухомим складом
є нелінійними, багатозв’язковими, багатовимірними, такими, що
функціонують в умовах перешкод і невизначеності, синтез таких систем за
допомогою класичної теорії управління багато в чому є недоступним. У
зв’язку з цим останніми роками виник новий напрямок у створенні
перспективних протибоксувальних систем на основі синергетики [1]. Саме
поняття синергетики, що використовує такі поняття, як інваріанти,
самоорганізація, атрактори, параметри порядку, точки біфуркації, хаотична
поведінка, тощо [2, 3], було зовсім недавно чимось незрозумілим та
далеким від технічних систем управління. Однак успішний синтез систем
управління складними технічними об’єктами на основі синергетичних
методів показав неминучість та ефективність їх використання у складних
системах управління.
У доповіді розглядаються основні поняття та підходи синергетики, які
були використані при синтезі протибоксувальної системи сучасного
українського дизель-поїзда, а також результати її дослідження на моделях.
Список літератури: 1. Веселов Г.Е. Синергетическое управление асинхронным тяговым
электроприводом локомотивов / Г.Е. Веселов, А.Н. Попов, И.А. Радионов // Известия РАН.
Теория и системы управления. – 2014. – № 4. – С. 123-137. 2. Колесников А.А. Синергетическая
концепция системного синтеза: единство процессов самоорганизации и управления /
А.А. Колесников // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2006. – № 6 (61). – С. 10-38.
3. Колесников А.А. Проблемы системного синтеза: синергетическая концепция /
А.А. Колесников // Сборник трудов IX Всероссийской научн. конф. "Системный анализ и
прикладная синергетика", 2019. – С. 8-18.
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ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ АДАПТИВНОЇ
РЕЗОНАНСНОЇ ТЕОРІЇ
д.т.н., проф. В.Д. Дмитрієнко, д.т.н., проф. С.Ю. Леонов,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут" м. Харків
Класичні дискретні нейронні мережі (НС) адаптивної резонансної
теорії (АРТ) крім відомих переваг мають і помітні недоліки [1 – 4]: не
можуть адаптуватися до розмірності вхідних векторів, мають обмежене
коло алгоритмів навчання, не враховують порядок пред'явлення зображень,
що може впливати на результати навчання, можуть мати деградацію та
розмноження класів при навчанні мережі зашумленими векторами, мають
асиметричність алгоритмів AРT щодо компонентів 0 і 1 вхідних двійкових
векторів і т.д. Це ускладнює застосування мереж АРТ для вирішення
практичних завдань розпізнавання, моделювання, управління та оптимізації
динамічних процесів в умовах суттєвої апріорної невизначеності.
Таким чином, існує ряд недоліків у дискретних нейронних мереж АРТ,
що розглядаються, які вимагають вдосконалення їх архітектур, а також
алгоритмів навчання і функціонування з метою більш ефективного
застосування їх у науці та техніці.
В результаті проведених досліджень вдалося розробити нові
архітектури дискретних нейронних мереж АРТ та алгоритми їх
функціонування, які не мають перелічених вище недоліків. Крім того,
показана можливість перенесення деяких особливостей функціонування
дискретних нейронних мереж АРТ (наприклад, здатність виявляти нову
інформацію на вході) в нейронні мережі Хебба і в три- та багатошарові
перцептрони, що відкрило можливість багаторазового навчання цих мереж
без трудомісткого використання вже запам'ятованої інформації.
Список літератури: 1. Дмитриенко В.Д. Нейронные сети: архитектура, алгоритмы и
использование. Учебное пособие / В.Д. Дмитриенко, А.Ю. Заковоротный, С.Ю. Леонов. –
Харьков: НТУ «ХПИ», 2020. – 222 с. 2. Carpenter G.A. A massively parallel architecture for selforganizing neural pattern recognition machine / G.A. Carpenter, S. Grossberg // Computing, Vision,
Graphics and Image Processing. – 1987. – Vol. 37. – P. 54–115. 3. Grossberg S. Competitive
learning: From interactive activation to adaptive resonance / S. Grossberg // Cognitive Science. –
1987. – Vol. 11. – P. 23–63. 4. Fausett L. Fundamentals of Neural Networks. Architectures,
Algorithms and Applications / L. Fausett. – New Jersey: Prentice Hall International, Inc., 2006. – 483
p.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ
СИСТЕМ ПРИ СТВОРЕННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДОДАТКІВ
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР
канд. техн. наук, доц. Н.В. Дорош, студ. П. Бойко, Національний
університет "Львівська Політехніка", м. Львів
Розробка експертних систем різного призначення є актуальною
задачею сучасної електроніки [1,2]. Перспективним напрямком вивчення
технологій розробки експертних систем є впровадження ігрових методів
навчання для студентів. Такий підхід дозволяє покращити зацікавленість
студентів в опануванні дисципліни, надає їм можливість швидко побачити
результати практичної реалізації основних методів проектування
експертних систем на прикладах використання елементів комп’ютерних
ігор.
Одним з прикладів реалізації такого підходу є комп’ютерна гра
Akinator (Акінатор) [3]. У цієї програмі реалізовано принцип пошуку
оптимального рішення на основі аналізу відповідей гравця на питання з
інтерактивного блоку. Гравець повинен загадати будь-якого персонажа, а
Akinator має його відгадати. Користувач має дати відповіді на 40 питань
(обрати один варіант з п`яти).
Опитування починається з більш загальних питань і кожне наступне
питання має уточнюючий характер. Таким чином програма фільтрує
персонажів. Akinator запам`ятовує відповіді і на кожного персонажа
створюється відповідний реєстр і, якщо даний гравець відповість на
питання так само, як попередні гравці, то Akinator відгадає задуманого
гравцем персонажа.
На основі цього програмного продукту (гра akinator) можна розробити
інтелектуальні додатки, які здатні швидко знаходити оптимальні рішення
різних комбінаторних проблем: наприклад, проблем, що виникають в
транспортних задачах, при проектуванні великих комп’ютерних
комплексів, або задач, що пов`язані з промисловим виробництвом,
медициною та ін.
Список літератури: 1. Барило Г.І. Системний аналіз та експертні системи: Монографія /
Г.І. Барило., Ю.Я. Бобало,З.Ю. Готра, М.М. Климаш, Р.Л. Політанський – Львів: Ліга-Прес,
2016. – 302 с. 2. Готра О.З. Експертні системи / О.З. Готра, В. Вуйцік, В.В. Григор'єв. – Львів:
Ліга-Прес, 2006. – 290с. 3. https://vseigru.net/igry-novye/23652-igra-akinator.html
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ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ
МЕДИЧНИХ ДАНИХ
канд. техн. наук, доц. Н.В. Дорош, Національний університет
"Львівська Політехніка", д-р техн. наук, доц. О.В. Бойко, Львівський
Національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів,
н.с. О.І. Дорош, МНУНЦ, м. Київ
Актуальним завданням сучасної медичної інформатики є створення
цифрових платформ, які необхідні для збору медичних даних від різних
носіїв. На даний час існують платформи, які здатні знімати інформацію з
різних сенсорів з можливістю передачі даних практично для будь-якого
типу додатків (Validic, 2net, VivaLNK, PGHDConnect та ін.). Цифрова
платформа Validic забезпечує постійний доступ до більш ніж 350 медичних
пристроїв, мобільних додатків і сенсорів; платформа VivaLNK, фіксує
показники людського здоров'я і біометричні дані і передає їх від пацієнта в
хмару для інтеграції та аналізу. Платформа віддаленого моніторингу
пацієнтів TactioRPM, підтримує на сьогоднішній день більше 150 медичних
пристроїв різного призначення (термометри, вимірники тиску, глюкометри,
ваги, оксиметри, вимірювачі серцевої діяльності і трекери активності) [1].
Мобільна платформа ResearchKit™Apple базується на платформі з
відкритим вихідним кодом iPhone, що дозволяє дослідникам збирати дані
безпосередньо від пацієнтів з майбутнім потенціалом стандартизації та
повторного використання програм.
З метою врахування суб’єктивних
результатів комп’ютерного
опитування та об’єктивних (результати вимірювання) показників, що
характеризують стан здоров’я людини було запропоновано концепцію
побудови мобільної цифрової платформи комплексного типу [3], яка
дозволяє оптимізувати алгоритми обробки отриманих даних.
Операційна сумісність даних залишається проблемою, але
впровадження стандартів обміну інформацією, таких як Fast Healthcare
Interoperability Resources (FHIR), в найближчій перспективі поліпшить
ситуацію.
Список литератури: 1. https://drivems.by/news/tsifrovye-platformy-dlya-sbora-meditsinskihdannyh-obzor/. 2. M-health technology for personalized medicine / N.V. Dorosh, O.V. Boyko,
K.I. Ilcanich та ін. // Development and modernization of medical science and practice:experience of
Poland and prospects of Ukraine:Collective monograph / N.V. Dorosh, O.V. Boyko, K.I. Ilcanich та
ін.. – Lublin, Poland: Izdevnieciba" Baltija Publishing", 2017. – С. 66–85.
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КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТЬ FPGA КОМПОНЕНТОВ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ КРИТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
д-р техн. наук, проф. А.В. Дрозд, д-р техн. наук, доц. К.В. Защелкин,
магистр А.Д. Наумов, магистр А.И. Кострубенко, Государственный
университет "Одесская политехника", г. Одесса
Компьютерные системы критического применения направлены на
обеспечение функциональной безопасности объектов повышенного риска
для предотвращения аварий и снижения потерь в случае их возникновения
[1]. Обеспечение функциональной безопасности основывается на
использовании отказоустойчивых решений, в которые закладываются
возможности парирования ограниченного количества отказов – как
правило, одного или двух. Поэтому отказоустойчивые решения требуют
дополнительных мер для защиты от источников кратных отказов [2].
Международные стандарты выделяют в качестве такого источника отказы
по общей причине. Однако усматривают такую причину только в
копировании ошибочных решений в дублирующих компонентах,
например, каналах мажоритарных систем [3]. Практически не уделяется
внимания другому источнику, где общая причина связана с
контролепригодностью
схем
и
порождает
проблему
скрытых
неисправностей, которые могут накапливаться на протяжении
продолжительного нормального режима, характеризуемого низкой
активностью и разнообразием входных сигналов и вследствие этого низкой
контролепригодностью схем. С началом аварийного режима активность и
разнообразие входных данных, а с ними и контролепригодность
повышается, что приводит к массовому проявлению накопленных
неисправностей и обвалу отказоустойчивости схем, на которых
основывается функциональная безопасность систем критического
применения [4].
Ресурсный подход, анализирующий интеграцию компьютерного мира
в естественный, различает три уровня развития ресурсов (моделей, методов
и средств): репликация, диверсификация и самодостаточность как цель
развития. Этот подход идентифицирует проблему скрытых неисправностей
как проблему роста, когда система поднялась на уровень диверсификации в
разделении рабочего режима на нормальный и аварийный, во входных
данных, которые стали разными в этих режимах. При этом, компоненты
системы продолжают штамповать на уровне репликации с использованием
матричных структур, относящихся к этому уровню и обладающих низкой
контролепригодностью, существенно зависящей от разнообразия входных
данных [5].
Такое видение проблемы дает ключ к ее решению: поднимать
компонент до уровня системы. Диверсификация компонентов может
39

Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2021
Тези восьмої міжнародної науково-технічної конференції

осуществляться разными способами, включая диверсификацию самой
контролепригодности. Как правило, под контролепригодностью цифровых
схем понимают ее логическую форму, в которой неисправность
идентифицируется по ошибке контролируемого результата. Известна также
энергоориентированная
контролепригодность,
идентифицирующая
неисправность по отклонению энергопараметров, чаще всего,
наблюдаемых по изменению температуры [6].
Широкое применяемое в критических компьютерных системах FPGA
проектирование предлагает средства для более точной оценки схем по
потребляемым токам [7]. Такая контролепригодность позволяет
мониторить систему синхронизации цифровых компонентов, существенно
дополняя логическую контролепригодность при низкой активности
входных сигналов, когда динамичесчкая составляющая энергопотребления
в основном определяется переключениями сигналов синхронизации. Это
позволяет обнаруживать отказы синхронизации по снижению токов
потребления.
Список литературы: 1. Smith D., Simpson K. The Safety Critical Systems Handbook, 5th ed.
Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2019. 2. Drozd O., Zashcholkin K., Martynyuk O. et. al.
Development of ICT Models in Area of Safety Education. Proc. of the 18th IEEE East-West Design
& Test Symposium, Varna, Bulgaria, 2020, pp. 115 –119. 3. Nuclear power plants – Instrumentation
and control systems important to safety – Requirements for coping with common cause failure.
Technical Report IEC 62340:2007. Geneva: IEC, 2007. 4. Drozd M., Drozd A. Safety-Related
Instrumentation and Control Systems and a Problem of the Hidden Faults. Proceedings of the
International Conference on Digital Technologies, Zhilina, Slovak Republic, 2014. 5. Drozd O.,
Kharchenko V., Rucinski, A. et. al. Development of Models in Resilient Computing. Proceedings of
the IEEE Conference on Dependable Systems, Leeds, UK, 2019. 6. Sarkany, Z., Rencz Marta. Design
considerations to enhance thermal testability. Proceedings of the IEEE Electronics Packaging
Technology Conference, Singapore, Singapore, 2012; pp. 148-152. 7. Ranta J. The current state of
FPGA technology in the nuclear domain. Espoo, Finland: VTT Technical Research Centre of
Finland, 2012. Р. 67.
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АНАЛІЗ ХМАРНИХ ПЛАТФОРМ З ВИКОРИСТАННЯМ
КВАДРАНТІВ ГАРТНЕРА
канд. техн. наук, доц. А.А. Єфіменко, магістр Куліш В.В., Державний
університет "Житомирська політехніка", м. Житомир
Хмарні платформи в наш час швидко розвиваються, завдяки тому, що
багато які з IT-компаній розміщують інфраструктуру використовуючи
Cloud-сервіси, згодом повністю переходячи в хмару. Причин цьому є
досить багато. По-перше, хмарне середовище дуже легко масштабується,
управляється і допомагає економити на IT-інфраструктурі, по-друге, велика
потреба у мобільності, важливість якої з приходом пандемії дуже стрімко
зросла. Цей процес також зумовлює потребу у кваліфікованих інженерах,
які мають професійні навички по роботі з хмарними технологіями.
Корпорації, які володіють хмарними платформами, намагаються надати
максимальну кількість послуг для користування. Це і виділені сервери,
розподілена хмара (Distributed Cloud), хмарні обчислення (Cloud
computing), сервіси з кібербезпеки, технологій штучного інтелекту, захисту
конфіденційності, інтернет речей, послуги з Business Intelligence тощо.
Тому впровадження хмарних технологій буде продовжувати зростати з
кожним роком, і в вони вже стають новою нормою для малих та великих
клієнтів усіх галузей промисловості.
Сьогодні світовий ринок інфраструктурних хмарних сервісів (IaaS)
знаходиться в стані трансформації, багато які з провайдерів змінюють свої
стратегії, бо не мають змоги утримати значну ринкову частку. Якщо в 2014
році ринок був незрілим, розподіл ринкових часток мав тенденцію до
зростання концентрації, то ближче до 2021 року він став більш стабільним і
прогнозованим, вже виявились явні лідери на ринку такі як Google, Amazon
Web Services та Microsoft Azure [1 – 2].
Для оцінки позицій на ринку серед хмарних провайдерів дуже часто
застосовуються так звані квадранти Гарнтера. Garnter являється
аналітичною компанією, яка щороку звітує різноманітними статистичними
даними та прогнозами щодо галузей інформаційних технологій.
У звіті за 2021 рік компанія презентувала квадрант, на якому
розміщені хмарні провайдери згідно їх ролі та позицій на ринку (рис.1).
У своєму "Магічному квадранті" Gartner відносить до категорії Лідерів
компанії, які виділяються пропозицією послуг, придатних для
стратегічного впровадження, та мають амбітні плани перспективного
розвитку, помітну частку ринку та безліч постійних клієнтів.
До групи Провидців (Visionaries) потрапляють компанії, які мають
амбітне бачення майбутнього і роблять значні інвестиції у розробку
унікальних технологій.
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Рис. 1. Квадрант Гартнера станом на липень 2021
Їхні послуги тільки ще формуються, і багато їх можливостей
перебувають у стадії розробки і поки що не доступні на ринку. Також, вони
можуть ще не охоплювати широкий спектр застосувань достатньою мірою
або мати обмежене географічне охоплення.
"Нішеві гравці" можуть бути чудовими постачальниками для певних
сценаріїв використання або регіонів, але розглядаються як фахівці, які не
обслуговують широкий спектр застосувань достатньою мірою або не мають
амбітних загалом планів розвитку. Вони можуть займати провідні позиції
на ринках, суміжних із CIPS, але мають лише обмежені можливості послуг
хмарної інфраструктури та платформ [3].
Amazon Web Services, Microsoft і Google – три провідних постачальника
хмарних послуг – стали лідерами в "Магічному квадранті" Gartner для ринку
послуг хмарної інфраструктури і платформ станом на 2021 рік.
AWS – лідер галузі, який відзначає цього року свою 15-річну річницю з
річним рівнем доходу 59,2 млрд дол. – очолила "Магічний квадрант" для
ринку послуг хмарної інфраструктури і платформ, продемонструвавши
найвищу здатність реалізації та повноту бачення. Ця компанія представляє
широкий спектр пропонованих послуг від обробки критично важливих
робочих навантажень до периферійних обчислень.
Міць інженерного обслуговування і переваги ланцюжка поставок
AWS дають можливість інновацій, таких як розробка і виробництво
власних процесорів. Темпи зростання компанії вищі за середньоринкові,
чому сприяють великі фінансові надходження від корпоративних клієнтів.
Microsoft сильна в усіх сценаріях використання аж до периферійних
обчислень, пише Gartner. Її платформа Azure з другою за величиною
часткою ринку загальнодоступних хмарних послуг добре підходить для
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організацій, орієнтованих на продукти Microsoft, особливо для середніх і
великих компаній. Microsoft інвестує в архітектурне вдосконалення своєї
платформи і в корпоративні сервіси.
У Microsoft найширші корпоративні ІТ-пропозиції, від SaaS до PaaS і
IaaS, і "привабливі" можливості від інструментів розробника (Visual Studio
і GitHub) до загальнодоступних хмарних сервісів, пише Gartner, а її давнє
присутність на корпоративному ринку породжує довіру, яка сприяє
прийняттю Azure.
Платформа Google Cloud (GCP), № 3 на ринку загальнодоступного
хмари, майже у всіх сценаріях використання та її можливості периферичної
обробки поступово вдосконалюється, пише Gartner.
Компанія націлена стати широкопрофільним провайдером IaaS і PaaS,
розширюючи свої пропозиції та вихід на ринок; її послуги диверсифіковані
по регіонах.
За останній рік GCP продемонструвала "вражаюче" зростання доходу
незважаючи на фінансові матеріали, розширивши бізнес на своєму головному
виробництві даних та аналітиці, а також традиційних корпоративних робочих
навантаженнях, таких як SAP. GCP демонструє стійкий розвиток, прийнятий у
корпоративному сегменті та "покращуючи ефективність у результатах опросу,
де відповіді на інфраструктуру допомагають вибирати стратегічні
налаштування облаку в найближчі кілька років".
На частку трьох головних гравців – AWS, Microsoft та Google, припадає понад 90% консолідуючого глобального ринку послуг хмарної
інфраструктури і платформ.
AWS та Microsoft продовжують домінувати на більшій частині
території Північної Америки та Європи, а Alibaba є лідером у Китаї і
вважається сильним конкурентом у країнах з китайським впливом.
Порівняльні характеристики сервісів та послуг цих компаній наведені у
табл. 1.
Через стрімкий ріст хмарних послуг ринок налічує ще кілька гравців, які
мають широкий спектр своїх послуг. З кожним роком потреба в IaaS зростає,
тому багато провайдерів пропонують специфічіні послуги, які можуть бути
корисними наприклад для ринку геймінгу чи штучного інтелекту.
Доволі позитивно оцінюється Alibaba Cloud, регіональний бізнес та
сервіси з Сингапуру, враховуючи його хороші варіанти для обласних
робочих навантажень цифрового бізнесу клієнтів у Китаї та Азії, які
потребують підтримки екосистем чи хмарної інфраструктури. Alibaba
Cloud потрапила до списку "Провидців" за даними Gartner та продовжує
брати участь у розширенні в Азії та інноваціях у сфері даних, реалізованих
як PaaS.
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Порівняльна таблиця провідних хмарних провайдерів
Таблиця 1
Хмарний провайдер
Amazon Web
Services
Хмарні обчиcлення
Віртуальні сервери
Віртуальні машини
EC2
Система
VM Scale Sets, App
Автомаштабування
автоматичного
Service Autoscaling
маштабування
Віртуальний
Page Blobs, Преміум
Elastic Block
серверний диск
сховище
Store (EBS)
Управління
EC2 контейнер
Контейнер сервіс
контейнерами
сервіс
Хмарні сервіси,
Логіка обробки на
Функції Logic
Lambda
backend
AppsWeb Jobs
Web Apps Cloud.
Веб-додатки
Elastic Beanstalk
Services (web role)
Azure Quickstart
Шаблони
AWS Quick Start
templates
Сховища, доставка контенту, бази даних
Об’єктне сховище
Blob сзовище
S3
Backup (software)
Glacier & S3
Архівування
Cool Blob Storage
(storage)
(storage)
Content Delivery
Доставка контенту
CloudFront
Network
Реляційні бази
SQL Database
RDS
даних
NoSQL бази даних
DocumentDB
DynamoDB
Сховища даних
SQL Data Warehouse
Redshift
Порівняльний
параметр

Microsoft Azure

Кешування

Azure Redis Cache

ElasticCache

Сервіси
мігрування баз
даних

SQL Database
Migration Wizard

Database
Migration Service

Email сервіси

Повідомлення

Тестування
додатків
Стрімінг додатків

Прикладні сервіси
Simple Email
Service
Simple Queue
Queue Storage,
Service,
Service Bus Queues,
Simple
Service Bus Topics,
Notification
Service Bus Relay
Service
Xamarin Test Cloud
(front end)
Device Farm
Azure DevTest Labs
(front end)
(back-end)
RemoteApp
App Stream

44

Google Cloud
Platform
Compute Engine
Система
автоматичного
маштабування
Постійні диски
Container Engine
Хмарні функції
App Engine
Хмарне сховище
Cloud Storage
Nearline (storage)
Cloud CDN
Cloud SQL
Cloud Datastore
BigQuery
Memcache (App
Engine)
-

Email Service
(App Engine)
Cloud Pub/Sub,
Task Queue (App
Engine)

Cloud Endpoints
-
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Продовження табл. 1
Мережі
Мережа
DNS
Виділена мережа
Балансування
навантаження

Virtual Private
Cloud

Virtual Network

DNS,
Route 53
Traffic Manager
ExpressRoute
Direct Connect
Load Balancer
Elastic Load
Application Gateway
Balancing
Захист даних та аудит

Cloud Virtual
Network
Cloud DNS
Cloud Interconne
Cloud Load
Balancing

Аутентифікація та
авторизація

Azure AD
RBAC
Multi-Factor
Authentication

Identity and Access
Management
Multi-Factor
Authentication

Google IAM
Cloud Resource
Manager
Google Identity
Toolkit
Google Signin

Шифрування

Key Vault
BYOK

Key Management
Service
CloudHSM
BYOK

Platform level
encryption
BYOK

Аудит

Azure Active
Directory
Azure Active
Directory B2C
Azure Active
Directory Domain
Services

Directory Service

-

Доволі позитивно оцінюється Alibaba Cloud, регіональний бізнес та
сервіси з Сингапуру, враховуючи його хороші варіанти для обласних робочих
навантажень цифрового бізнесу клієнтів у Китаї та Азії, які потребують
підтримки екосистем чи хмарної інфраструктури. Alibaba Cloud потрапила до
списку "Провидців" за даними Gartner та продовжує брати участь у розширенні
в Азії та інноваціях у сфері даних, реалізованих як PaaS.
Безумовно даний провайдер є лідером на ринку та обласними
можливостями у Китаї та сусідніх країнах та, бачимо, стане найбільш зручним
у розвитку обласних ринків у регіонах, таких як Індонезія та Малайзія. Клієнти
часто розглядають Alibaba Cloud як шлях до цифрових трансформацій та
можливостей електронної комерції, викладання профілю матеріальної
компанії.
Роль "нішевих гравців" отримали такі компанії, як Oracle, Tencent, IBM.
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) орієнтована на перенесення з локального
середовища, високопродуктивні вибірки (HPC) та гібридні робочі навантаження,
хоча ця компанія розширює можливості своєї платформи для певних власних
додатків. Спеціалісти з OCI націлені на розширення свого географічного
охолодження, пропонують можливості, конкуруючі з ринками ігор.
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Темпи інновацій Oracle допомагають їй налагодити відтворення в
областях гіпермаштабних обмежених послуг на ринку лідерів, та її
орієнтування направлено на розподілену хмару .
Tencent Cloud орієнтується у першій чергу на Китай, корпорації та
транснаціональні компанії, що знаходяться за кордоном. Вона інвестує в
мережеві можливості, щоб забезпечити малу затримку, яка потрібна для
робочих навантажень геймінгу.
Провайдер Tencent Cloud включає підтримку цифрової трансформації
компаній соціальних мереж, цифрового маркетингу та геймінгу. Він засудив
значні імплементацію гібридні хмар у великих компаніях фінансових послуг
Китаю та володіє ресурсами, щоб інвестувати мільярди доларів у широкий
спектр можливостей IaaS до штучного інтелекту та розподіленої хмари.
Операції IBM Cloud диверсифіковані по регіонах і орієнтовані в першу
чергу на первинну міграцію і розширені корпоративні сценарії
використання. Пріоритетом IBM є інвестиції в гібридну хмару, де
регламентуються робочі навантаження і галузеві хмарні послуги.
Відділення бізнесу керованих ІТ-послуг в незалежну компанію
Kyndryl дозволить IBM зосередитися на більш прибутковому бізнесі IBM
Cloud, який подвоює ставку на сегмент регламентованих робочих
навантажень і галузей. IBM демонструє також інновації в області
периферійних обчислень.
Отже, зробивши аналіз хмарних платформ не можна зробити вибір в
користь одного з них. Все буде залежати від ваших потреб і робочих
навантажень. Якщо компанія використовує Windows і багато програмного
забезпечення Microsoft, то вона, ймовірно, захоче дослідити Azure. Якщо це
невеликий веб-додаток, який прагне швидко масштабуватися, можна
швидко ознайомитися з Google Cloud Platform. Якщо виникає потреба
знайти постачальника з найширшим каталогом послуг і охопленням у
всьому світі, AWS, ймовірно, підійде найкращим чином.
Тому багато IT компаній користуються послугами одразу кількох
провайдерів для того, щоб зменшити прив’язку тільки до одного з них, а
також порівняти робочі навантаження з найкращим сервісом. Не дивлячись
на те, що ринок налічує явних лідерів, завдяки конкурентам з’являться
різноманітні пропозиції від компаній, які спеціалізуються на
вузьконаправлених технологіях, спект послуг стає ширшим і в результаті
доступнішим для кінцевого споживача.
Список літератури: 1. The Practice of Cloud System Administration: Designing and Operating
Large Distributed Systems / Thomas A. Limoncelli , Strata R. Chalup , Christina J. Hogan, 2014. –
560 с. – ("InformIT telecom"). 2. Cloud Security and Privacy: An Enterprise Perspective on Risks
and Compliance / Tim Mather. – 2009. – 338 с. 3. Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and
Platform
Services
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-271OE4VR&ct=210802&st=sb.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОДАЧИ
ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ОММ-67
студ. В.А. Жупаненко, Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
Универсально-фрезерный станок ОММ-67 предназначен для
горизонтального и вертикального фрезерования изделий из различных
материалов цилиндрическими, дисковыми, торцевыми, концевыми,
шпоночными, фасонными и другими фрезами в широком диапазоне
режимов резания, в том числе с использованием современного скоростного
инструмента. Станок позволяет реализовать дискретность отработки
перемещений не ниже 0,01мм [1]. Для повышения дискретности задания и
отработки перемещений необходимо выполнить модернизацию станка. С
этой целью предлагается заменить устройство числового программного
управления (УЧПУ) и комплектные электроприводы механизма подачи.
В качестве устройства ЧПУ подходит устройство типа PCNC-1 модели
WL4. Данное устройство является вторым поколением семейства УЧПУ
WL и предназначено для использования в токарных, фрезерных и
карусельных станках с базовыми функциями автоматического управления
[2].
Технические характеристики УЧПУ: количество управляемых
координат до 4, количество одновременно управляемых координат до 3,
интерполяция: линейная, круговая, тип привода: следящий, тип датчика
обратной связи: оптический, дискретность: 0,001 мм. Устройство ЧПУ
снабжено фиксированным программным обеспечением (ПО), которое
записано в ППЗУ и специальной загрузки не требует.
Основные функции ПО: ввод, вывод, редактирование управляющих
программ (УП), реализация режимов работы УЧПУ, реализация функций
электроавтоматики станков, выдача последовательности управляющих
команд индикация оперативной информации, контроль и диагностика
станка.
Система ЧПУ позволяет оператору провести визуальный контроль
траектории движения инструмента без отработки программы на станке.
Системный визуализатор использует для отображения траектории тот же
программный модуль, который используется интерполятором системы
ЧПУ при отработке траектории. Это позволяет показать оператору
реальную траекторию движения инструмента, описанную в УП и
интерпретированную системным интерполятором. Система управления
состоит из рабочего терминала, пульта управления и блока контроллеров
(рис.1). Все органы управления располагаются на рабочем терминале и
пульте управления.
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Персональный
компьютер

Пульт
управления

Устройство
отображения
информации

Контроллер
электроавтоматики

Комплекс
Flash Drive

Контроллер
перемещений

Устройство
ввода-вывода
дискретных
сигналов

Рис. 1. Структурная схема УЧПУ модели WL4
Рабочий терминал включает персональный компьютер (ПК) и
устройство отображения информации. ПК реализован на микропроцессоре
Intel Pentium III с тактовой частотой 850 МГц или Celeron с частотой 800
МГц на материнской плате Socket 370. ПК имеет ОЗУ емкостью 256 Мбайт
и ПЗУ на жестком магнитном диске емкостью от 10 Mб (в стандартной
поставке) до 128 Mб для долговременного хранения управляющих
программ. Управляющие программы могут вводиться оператором вручную
с использованием текстового редактора, или из дополнительных
источников информации (внешнего носителя по последовательному каналу
связи RS232, сети по FTP (File Transfer Protocol) протоколу, USB
устройства).
В работе выполнен выбор электроприводов подачи. При
использовании комплектного регулируемого электропривода регулятор
положения реализуется программно в контроллере перемещений.
Список литературы: 1. Универсально-фрезерный станок МИКРОН ОММ 67 в отличном
состоянии. Технические характеристики, URL: https://www.prostanki.com/board/item/142319
(дата обращения 28.10.2021.) 2. Аніщенко М.В. Системи числового програмного керування:
навчальний посібник / Аніщенко М.В. – Харків: "Підручник НТУ "ХПІ", 2012. – 312 с.
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ІСНУЮЧІ МОДЕЛІ ДЕРЕВОПОДІБНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
д-р техн. наук, проф. О.Ю. Заковоротний, інженер 1-ї кат.
Т.О. Орлова, Д.М. Орлов, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут" м. Харків
Класичні нейронні мережі довели свою ефективність при обробці
зображення та аудіо даних. Однак при роботі з табличними даними
популярніші деревоподібні моделі. Моделі Deep Neural Decision Trees –
деревоподібні нейроні мережі, що самонавчаються як на розділеному так і
на функціональному рівні. Однією з властивостей деревоподібних моделей
є їх природна інтерпретованість. Інтерпретованість прогностичних моделей
важлива, особливо в тих випадках, де ми маємо намір вручну перевірити
релевантність моделі. Класичні нейронні мережі досягли чудових
результатів у багатьох областях, таких як комп'ютерний зір, обробка мови
та мовне моделювання. Однак відсутність інтерпретованості не дозволяє
використовувати в додатках це сімейство моделей як "чорну скриньку", для
якої ми повинні знати процедуру прогнозу, щоб верифікувати процес
ухвалення рішення. Більше того, в деяких областях, таких як бізнесаналітика, часто важливіше знати, як кожен фактор впливає на прогноз, а
не сам висновок. Методи, засновані на дереві рішень, мають явну перевагу
в цьому аспекті, оскільки можна легко простежити структуру дерева і
точно перевірити, як робиться прогноз.
Існуючі моделі побудови деревоподібних нейромереж:
Моделі на основі дерев рішень. Деревоподібні моделі широко
використовуються у навчанні під наглядом, наприклад, у задачах
класифікації. Вони рекурсивно розбивають вхідний простір і надають
мітку/оцінку кінцевому вузлу. Перевагою деревоподібних моделей є те, що
вони легко інтерпретуються, оскільки прогнози задаються набором правил.
При необхідності використовується комплекс з кількох дерев, щоб
підвищити продуктивність завдяки інтерпретованості. Такі деревоподібні
моделі часто конкурують або перевершують нейронні мережі у задачах
прогнозування з використанням табличних даних.
Інтерпретовані моделі. У зв’язку з тим, що передбачення, засновані
на машинному навчанні, використовуються повсюдно в різноманітних
аспектах нашого повсякденного життя, фокус досліджень зміщується від
продуктивності моделі (наприклад, ефективності та точності) до інших
факторів, таких як інтерпретованість. Це особливо необхідно у випадках,
де існують питання етики або безпеки, і передбачення моделей повинні
бути зрозумілі, щоб перевірити правильність процесу міркування або
обґрунтувати рішення для них. Деякі з них є модельно-агностичними, тоді
як більшість із них пов'язані з певним типом моделі (наприклад,
49

Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2021
Тези восьмої міжнародної науково-технічної конференції

класифікаторами на основі правил, моделями найближчих сусідів) та
нейронними мережами.
Нейронні мережі та дерева рішень. Деякі дослідження ставили за
мету уніфікувати моделі нейронної мережі та дерев рішень: У цьому
напрямку запропоновано декілька варіантів рішень: запропоновані
нейронні "ліси рішень", як сукупність нейронних дерев рішень, де деякі
функції реалізуються випадковими багатошаровими персептронами;
запропоновано використання стохастичної та диференційованої моделі
дерева рішень, яка спільно вивчають уявлення та класифікації.
Альтернативні активатори дерева рішень. Вони навчаються
рекурсивним "жадібним" розщепленням ознак. Це ефективно і має деякі
переваги для вибору ознак, однак такий "жадібний" пошук може бути
неоптимальним. Існують альтернативні підходи до навчання дерев рішень,
які спрямовані на досягнення кращої продуктивності за менш вимогливої
оптимізації (наприклад, за допомогою латентного структурованого
прогнозування змінних або навчання контролера розщеплення з
підкріпленнями).
Існуючі
моделі
мають
переваги
та
недоліки,
можуть
використовуватись при особливих умовах та вхідних даних. Розробка нової
моделі може знайти кращі рішення, з одночасним пошуком структури та
параметрів дерева при роботі з розщепленнями довільної потужності, що
іноді може призвести до більш інтерпретованого дерева.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТИПУ-2 ПРИ
ПРОЄКТУВАННІ БОРТОВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ
д-р техн. наук, проф. О.Ю. Заковоротний, асп. А.О. Харченко,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Розробка бортової комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень
машиністом є однією з важливих задач для підвищення безпеки руху та
проведення комплексної діагностики об’єкта керування. Враховуючи
багатокомпонентну структуру бортових систем, необхідно зменшувати час
на обробку інформації та визначення оптимальних параметрів керування,
особливо при русі на високих швидкостях. Створені діагностичні
компоненти зазвичай побудовані на методах тягових розрахунків та
враховують лише конструкційну швидкість. Однак, вплив зовнішніх
факторів зменшує точність обробки інформації у різних компонентах.
Враховуючи взаємозв’язок між ними, похибка може відрізнятися та
збільшуватися на кожному етапі обчислень. Методи адаптивного
керування дозволяють враховувати зовнішні фактори та оновлювати
оптимальні параметри руху, однак при цьому збільшується час на обробку
інформації окремої компоненти, що призводить до затримки роботи всієї
бортової комп’ютерної системи.
Зміна зовнішніх факторів може бути врахована з використанням
статистичних методів обробки інформації, здійснення кластерного аналізу
та використання нечітких множин. Таким чином, задачі, які виникають при
розробці системи нечіткого логічного виведення можна поділити на 2
категорії. Перша з них – розмірність вхідних даних та їх неповнота, а друга
задача – зменшення часу на обробку інформації. Якщо розглядати одну
компоненту,
то для розв’язання задач другої категорії доцільно
використовувати ієрархічні нечіткі системи, які дають можливість
зменшити кількість зв’язків "вхід-вихід", зменшити кількість правил у базі
знань та зменшити час обчислень. Якщо розглядати задачі першої
категорії, доцільно використовувати нечіткі множини типу-2 для
врахування невизначеностей при оцінці вхідних параметрів.
У випадках експертної оцінки вхідних даних, нечіткі множини типу-2
дають можливість враховувати різні оцінки одного експерта – у випадках
багаторазовості експерименту, зміну факторів зовнішнього середовища під
час проведення експерименту та врахування різних оцінок щодо параметрів
об’єкта керування від різних експертів.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ І
УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ СТІЙКІСТЮ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
канд. фіз.-мат. наук, доц. І.В. Замрій, Державний університет
телекомунікацій, д-р. тех. наук, доц. В.В. Собчук, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
Складні технічні системи утворюють багаторівневі конструкції та
будуються для виконання спеціальних задач. За аналогією до природних
систем, розвиток таких системи призводить до ускладнення їхнього
функціонування та появи нових властивостей, таких як, власне,
функціональна стійкість [1, 2]. Процеси трансформації глобальної
інформаційної інфраструктури та масштабної автоматизації виробництва
призводять до фактичного злиття автоматизованого виробництва, обміну
даних і виробничих технологій в єдину саморегульовану систему з
якнайменшим або взагалі відсутнім втручанням людини у виробничий
процес.
Розроблено універсальну методику побудови нейромережевих
моделей процесу механічної обробки на базі штучної нейронної мережі
зустрічного поширення. Ґрунтуючись на проведеному аналізі досліджено
інтелектуальну систему аналізу та прогнозування функціональної стійкості
технологічного процесу різання з використанням паралельних обчислень,
яка гарантує виконання необхідних умов забезпечення функціональної
стійкості виробничого процесу. Забезпечення ж практичного дотримання
параметрів моделі в рамках реального виробничого процесу гарантуватиме
його функціональну стійкість в межах часового інтервалу поки параметри
технологічного центру задовольнятимуть розрахункові параметри моделі.
Система стане функціонально нестійкою при виході параметрів за межі
множини розрахункових параметрів, що приведе до втрати динамічної
стійкості робочого центру й вимагатиме зупинки технологічного процесу
або ж його корекції, заміни інструменту, режимів роботи тощо.
Список літератури: 1. Собчук В.В. Методика створення єдиного інформаційного простору на
виробничому підприємстві з функціонально стійким виробничим процесом / Наукове
періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». – Полтава: ПНТУ, 2019. – Вип.
6(58). – С 84 – 91. 2. Барабаш О.В., Лукова-Чуйко Н.П., Мусієнко А.П., Собчук В.В.
Забезпечення функціональної стійкості інформаційних мереж на основі розробки методу
протидії DDoS-атакам. // Сучасні інформаційні системи. – Харків: Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. – Том 2. – № 1. – С. 56–63.
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ОСОБЛИВОСТІ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО
НЕЕКВІВАЛЕНТНОГО ВБУДОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ
ВОДЯНИХ ЗНАКІВ В ПРОГРАМНИЙ КОД FPGA
ст. викл. О.М. Іванова, д-р техн. наук, проф. О.В. Дрозд, д-р техн.
наук, доц. К.В. Защолкін, Державний університет "Одеська
політехніка", м. Одеса
Технологія вбудовування цифрових водяних знаків стеганографічним
шляхом використовуються для вирішення задач захисту даних,
автентифікації, прихованого моніторингу, контролю цілісності, тощо [1].
При стеганографічному вбудовуванні цифрових водяних знаків в
мультимедійні інформаційні контейнери (наприклад графічні растрові
зображення, звукові та відео файли) зазвичай застосовуються
нееквівалентні способи перетворення елементарних одиниць контейнерів.
Це обумовлено приблизним способом подання даних в таких елементарних
одиницях. Для вбудовування в контейнери, данні яких подані точно,
використовуються еквівалентні перетворення, що не змінюють цільові
функції контейнерів. До контейнерів такого роду відноситься програмний
код мікросхем FPGA (Field Programmable Gate Arrays) [2].
Обсяг цифрового водяного знаку які можливо вбудувати в програмний
код FPGA, використовуючи еквівалентні перетворення, не завжди
відповідає вимогам, щодо необхідного обсягу прихованого зберігання.
Через це перспективним є підхід залучення додаткових обсягів
стеганографічного зберігання даних за рахунок використання
нееквівалентних перетворень програмного коду FPGA [3]. Обґрунтовано
процедуру вбудовування, яка незважаючи на нееквівалентність перетворень
та точність подання даних інформаційного контейнера програмного коду
FPGA, не впливає на цільову функцію контейнера. Зазначено, що
застосування такої процедури можливе до частин програмного коду FPGA,
які реалізують арифметичні операції над приблизними даними. Розроблено
програмне забезпечення, яке реалізує запропоновану процедуру
вбудовування. За допомогою цього програмного забезпечення виконано
оцінку ефективності вбудовування та можливості збільшення обсягу
стеганографічно вбудованих додаткових даних в програмний код FPGA.
Список літератури: 1. Shih F. Digital Watermarking and Steganography: Fundamentals and
Techniques. 2nd ed. USA, Boca Raton: CRC Press, 2017. 2. Amano H. Principles and Structures of
FPGAs. Springer, 2018. 3. Zashcholkin K., Drozd O. et. al. Formation of the interval stego key for
the digital watermark used in integrity monitoring of FPGA-based systems. CEUR-WS, 2020. Vol. 2623,
pp. 267–276.
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ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТА
канд. техн. наук, доц. Ю.В. Иванчихин, канд. техн. наук, ст. преп.
Д.А. Сагайдачный, канд. техн. наук, доц. Я.В. Святкин, асп.
Р.О. Корсун, Национальный технический университет "Харьковский
политехнический институт", г. Харьков
Идентификация состояния объекта – важнейший элемент процесса его
функционирования, во многом определяющий его успех. Парадигма
"комплекс контролируемых параметров – состояние объекта" определяет
совокупность современных концептуальных установок идентификации
этого состояния. К настоящему моменту сформулированы общенаучные
идеи и методы решения задачи идентификации систем, функционирующих
в условиях неопределенности. Целью дальнейших исследований является
развитие общей теории в направлении компьютеризации процесса
идентификации состояния объекта исследования с использованием
современного математического и программного обеспечения. В
соответствии с этим особую важность приобретает задача отбора
совокупности показателей, контроль и анализ значений которых
целесообразно использовать при идентификации состояния объекта. Одним
из традиционных критериев ценности показателей в этом отношении
является информационная мера Кульбака-Лейблера [1], определяющая
"расстояние" между двумя вероятностными распределениями.
Пусть контролируемый показатель Х является случайной величиной с
плотностью распределения f  X H  , если объект находится в состоянии


0



H 0 , и с плотностью f  X H  , если он находится в состоянии H1 . Тогда, в
1


соответствии с [1], "расстояние"
вычисляется по формуле

между

этими

распределениями


f  X

H 0 
 X







X
X
  f  H  , f  H     f  H  ln
dx .
0
1 
0



 

f  X

 H1 

(1)

Чем больше это "расстояние", тем выше информативность параметра
х.
Мера Кульбака считается надежным инструментом для адекватной
оценки информативности показателей. Вместе с этим, следует отметить
существенные недостатки этого подхода к оценке «расстояния» между
распределениями случайных величин. Во-первых, соотношение (1),
используемое для расчета меры Кульбака, во многих практических случаях
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сводится к интегралу, не вычисляемому в квадратурах. При этом мера
может быть оценена только численно, что неудобно, так как затрудняет
возможность анализа зависимости "расстояния" от численных значений
параметров распределений. Во-вторых, из (1) следует, что мера Кульбака,
равная нулю, если


f  X

 H0 

f  X  , может принимать произвольно
 H1 

большое, не ограниченное сверху, значение в противном случае, что не
информативно. Наконец, самый серьезный недостаток состоит в том, что
критерий асимметричен, то есть его численное значение будет разным в
зависимости от того, каким образом выражения для сравниваемых
распределений входят в конструкцию (1). При этом верхняя и нижняя
оценки значений критерия (1) могут существенно различаться. Это
свойство делает практически неприемлемым использование меры Кульбака
в задаче выбора наиболее информативных показателей при оценке
состояния объекта диагностики. Дело в том, что нижняя оценка объективно
худшего из пары сравниваемых показателей может оказаться больше по
величине критерия различимости, нежели верхняя оценка более
информативного показателя. Перечисленные обстоятельства делают
целесообразным отыскание другого, симметричного соотношения для
расчета меры различения распределений с численным значением, лежащим
в конечном интервале, размеры которого инвариантны относительно типа
распределений.
Возможный альтернативный вариант построения такого критерия
различимости имеет вид:
1



2
  Jˆ  f  X H  , f  X H    1    f  X H   f  X H   dx
0
1 
0
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(2)
В частном случае различения двух гауссовых распределений значение

, f  X
  легко вычисляется:
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Дискретный аналог соотношения (2) имеет следующий вид:
1

 X
  P Xk
 2 .
J 0  1    P  k
 

H
H
1
2 

k 1  
S

Проведем анализ этого соотношения.
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1. Формула (3) дает результат, не зависящий от порядка вхождения
компонентов P  X k H  и P  X k H  в расчетное соотношение, так как







X
X
  P Xk
 X

P  k   P  k

 H   P k H  .
2
1
 H1   H 2 


1

2

2. Результаты расчета по формуле (4) находятся в интервале [0; 1].
При этом, J 0  0 , если P  X k H   P  X k H  , k  1,2,..., s , так как


1





2



1
2

  Xk   Xk

 Xk 
 Xk

 P  H1   P  H 2    P  H1   P  H 2  ,
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s
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С другой стороны, ясно, что J 0  1 , если P  X k H   P  X k H   0 , k  1,2,..., s ,


1





2



что и требовалось.
В работе рассмотрена задача формирования метода оценки
информативности контролируемых показателей состояния объекта. В
результате исследования получен метод, улучшающий известный и широко
используемый метод, реализующий расчет меры Кульбака. Предложенный
метод основан на специальной вычислительной процедуре статистической
обработки результатов измерения набора контролируемых показателей.
Список литературі: 1. Кульбак С. Теория информации и статистика. М.: Наука, 1967. – 408 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ
ЕЛЕКТРОДВИГУНА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ
РОБОТИ
О.В. Казанко, ст. викл. О.Є. Пєнкіна, ст. викл. М.М. Одєгов,
Український державний університет залізничного транспорту,
м. Харків
Актуальність до моделювання фізичних процесів у яких відбувається
неперервне перетворення електричної енергії у механічну, зокрема, (може
пояснюватись) зумовлюється науково-технічним прогресом у таких галузях
як виготовлення нових матеріалів (графену, металевого скла), розвиток
фотоніки, нанотехнології та напівпровідникових систем. Спроби
конструктивно підійти до побудови зазначеної моделі так чи інакше
потребують подолання цілого ряду принципових питань. Серед яких,
питання розподілу сил на рухомих частинах двигуна для досягнення
рівномірного руху при врахуванні навантаження [1]. Тому є важливим
розглянути питання про розподіл сил на рухомих частинах двигуна. Для
кількісного розуміння такого питання приймається концепція абсолютно
твердого тіла, а рух твердого тіла розглядається як ізометричне
перетворення геометричного простору (перетворення при якому
зберігається відстань між будь-якими двома точками). За теоремою Шаля
(ХІХ ст.) будь-який механічний рух твердого тіла може бути представляти
як композицію повороту (обертального руху) та паралельного переносу
(поступального руху) у кожний момент часу.
Погляд на механічний рух як на композицію обертального та
поступального руху спонукує задатися питанням про існування такої
системи сил при якої поступальний рух буде відсутній [2]. Зі статики
відомо, що така система сил, як система двох сил, що діють на тверде тіло,
вздовж взаємно-паралельних прямих, рівні за модулем і спрямованих у
протилежні напрямки (пара сил), не змінює кількості поступального руху.
Проте це питання може набути нового сенсу у зв’язку з тим, що сили у
системі, в загалі кажучи, можуть змінюватися у часі. Це докладає певної
складності до розуміння питання про розподіл сил на рухомих частинах
електричного двигуна.
Список літератури: 1. Герман-Галкин С.Г., Кардонов Г.А. Электрические машины.
Лабораторные работы на ПК. СПб.: Корона-принт, 2003. – 256 c. 2. Казанко О., Одєгов М.
Побудова двовимірної механічної моделі електродвигуна послідовного підключення. Грааль
науки, 2021. – Т. 7. – С. 172–175.
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СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ САМОНАВЧАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ
НА ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ
канд. техн. наук, доц. В.В. Калініченко, канд. техн наук,
доц. М.С. Мельник, Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ
Перспективним напрямом забезпечення енергоефективності токарної
обробки на важких верстатах є створення самонавчальних систем (СНС)
для автоматизованого визначення енергоефективних режимів обробки за
результатами аналізу даних про обробку, отриманих вимірювальнодіагностичними приладами (ВДП) системи.
Авторами запропонована структура та принцип роботи такої СНС, що
дозволяє реалізувати оптимізацію процесу токарної обробки за критерієм
мінімуму питомої енергомісткості різання. Керовані параметри (КП) моделі
процесу різання (ПР) – подача S різця та частота n обертання шпинделю,
значення яких задаються керуючою програмою ЧПК верстата. Формули
для розрахунку енергоефективних значень КП Se та ne і значення вхідних
параметрів ПР, не введених до керуючої програми ЧПК, вводяться до
пам’яті обчислювального приладу (ОП) СНС заздалегідь. Коефіцієнти та
показники ступеню у використовуваних при розробці моделі ПР
залежностях v = f(T) та Pz = f(v, S, t) визначаються за табличними даними
бази знань СНС.
При роботі у режимі аналізу даних про обробку ВДП СНС
у реальному часі збирають дані про вихідні параметри процесу різання
(ВППР). Накопичення даних здійснюється у ОП СНС. При повторенні ПР з
однаковим набором значень керованих та вхідних параметрів (НЗКВП)
СНС реєструє нові значення ВППР для чергового і-го випадку обробки,
після чого здійснюється корекція розрахункових формул шляхом введення
поправочних коефіцієнтів для і-го випадку та розраховуються усереднені
значення поправочних коефіцієнтів для усіх випадків з однаковим НЗКВП.
Відтак, розрахункові формули для визначення Se та ne для заданого НЗКВП
постійно уточнюються.
При роботі у режимі розрахунку енергоефективних технологічних
параметрів обробки ОП СНС для кожного нового НЗКВП розраховує Se та
ne за відповідними розрахунковими формулами та вводить ці значення до
керуючої програми ЧПК верстата.
Запропонована СНС розрахована на роботу у комплексі з системою
ЧПК Sinumerik 840D і використовує сучасні ОП та ВДП.
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ПЕРСПЕКТИВИ САМОНАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ ТОКАРНОЇ
ОБРОБКИ НА ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ
канд. техн. наук, доц. В.В. Калініченко, канд. техн. наук,
доц. М.С. Мельник, Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ
Важкі токарні верстати характеризуються надзвичайно високою
вартістю верстато-години роботи обладнання. Відтак, раціональна
експлуатація цієї групи верстатного обладнання, зокрема вірний вибір
режимів різання, набуває особливого значення.
У важкому машинобудуванні режими різання для заданих умов
обробки призначаються за рекомендаціями нормативів. Реальні умови
обробки є відмінними від нормативних внаслідок дії факторів, вплив яких
важко передбачити заздалегідь. Врахування цих реальних умов
верстатником під час роботи залежить від суб’єктивних чинників. Вибір
режимів різання додатково може ускладнюватись відсутністю необхідних
нормативних даних. Усі ці обставини зумовлюють запит на автоматизацію
призначення режимів токарної обробки на важких верстатах на основі
збирання та аналізу даних про силові, температурні, вібраційні та інші
параметри процесу різання, отримані від вимірювально-діагностичних
приладів у режимі реального часу [1].
Відтак, значну перспективу мають самонавчальні системи (СНС) для
автоматизованого визначення режимів різання за результатами аналізу
даних про реальний процес обробки з можливістю зміни її режимів при
наступній корекції керуючої програми. Робота таких СНС базується на
принципі "навчання на прикладах" з формуванням навчальної вибірки з
прикладів реальних ситуацій. У результаті навчання СНС автоматично
будуються узагальнені функції, якими навчена система користується при
інтерпретації нових ситуацій. Так формується база знань (БЗ) СНС, що
використовується в подальшому для автоматизованого визначення режимів
різання. Зміст БЗ поступово корегується при накопиченні нових даних про
процес обробки.
Подібні СНС можуть знайти широке використання у практиці
машинобудівного виробництва. Зокрема, авторами були розроблені
структура та принцип роботи СНС для автоматизованого визначення
енергоефективних режимів токарної обробки на важких верстатах.
Список літератури: 1. Васильченко Я.В. Основы управления тяжелых станков с адаптивным
управлением : дис. … д-ра техн. наук : 05.03.01 / Я.В. Васильченко: Донбасская гос.
машиностроительная академия. – Краматорск, 2017. – 341 с.

59

Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2021
Тези восьмої міжнародної науково-технічної конференції

РОЗРОБЛЕННЯ ОПТИЧНОГО ДАТЧИКА ВІБРАЦІЙ НА БАЗІ
МІКРОКОНТРОЛЕРА
д-р техн. наук, проф. Г.П. Клименко, ст. викл. Є.І. Донченко,
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Аналіз статистичних даних із побудови систем діагностики процесу
фрезерування дав змогу виявити тенденцію до створення структури таких
систем – здебільшого використовується розподілений принцип побудови,
за яким первинна обробка вимірювальної інформації виконується
безпосередньо на датчиках. Завдяки такому принципі побудови, датчики
являють собою інтелектуальні пристрої, базовані на мікроконтролерах.
Оптичні датчики відносяться до неінвазійних засобів вимірювання, та,
відповідно, не потребують критичного втручання в конструкцію верстата.
Було розроблено оптичний датчик вібрацій на основі мікроконтролера
(рис.1.)
Підсилювач

Мікроконтролер
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Вхід АЦП
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RS485
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Вимірювальна поверхня

Рис. 1. Структура та завнішний вигляд друкованої плати оптичного
датчика вібрацій
Для розроблення програмного забеспечення була використана
орігінальна програмна платформа так званого автоматного програмування
[1], що дозволило забеспечити надійність роботи оптичного датчика
вібрацій при значному полегченні процесу розробки програмного
забеспечення.
Список літератури: 1. Донченко Є.І. Автоматное программирование при разработке
встраиваемых систем // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тези шостої
міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: НТУ "ХПІ", 2019. – С. 31.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ
ВЕЛИКОМОДУЛЬНИХ ШЕВРОННИХ КОЛІС
д-р техн. наук, проф. О.О. Клочко; К.В. Камчатна-Степанова, канд.
техн. наук, О.О. Анциферова, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків; канд. техн. наук,
с.н.с., А.С. Манохін, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля,
м. Київ
Важливе місце в сучасній техніці займають зубчасті передачі, які є
деталями унікальних за розмірами і потужностями машин, що
використовуються в металургійній та інших галузях промисловості. У
механізмах приводу цих машин знайшли застосування великомодульні
m = 12-36 мм шевронні колеса з діаметром вершин зубів до 2000 мм і
шириною до 800 мм. Особливо актуальним є питанння чистової обробки
загартованих великомодульних коліс, яке здійснюється зазвичай
шліфуванням, що при наявності значного припуску збільшує машинний
час, необхідний на виготовлення таких деталей. Видалення основної
частини чистового припуску методом зубофрезерування здатне суттєво
підвищити ефективність даної операції [1].
При виготовленні зубчатих вінців великого діаметру основний
припуск під чистову обробку (2,5 – 3 мм) за стандартною технологією
видаляється шляхом шліфування. Запропоноване рішення полягає в
розробці інструменту з роздільною схемою обробки і
визначенні
оптимальних умов його застосування, що дозволяє видаляти 95% даного
припуску швидкісним зубофрезеруванням. Вказане дозволяє підвищити
ефективність обробки в 3-4 рази за рахунок скорочення машинного часу на
чистових операціях. Реалізувати запропоновану ідею з метою вирішення
завдання підвищення
ефективності чистової обробки загартованих
шевронних коліс можна, використовуючи інструмент, принципова
конструкція якого наведена на рис. 1.
Схема різання такої фрези з роздільною схемою формоутворення
передбачає оброблення окремо лівого та правого профілю зубів колеса, не
торкаючись дна западин. Формула для визначення висоти гребінців
хвилястості розкриває основну конструктивну перевагу нашого
інструменту

hs 

S 2sin u
.
8r
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Рис. 1. Принципова конструкція фрези з роздільною схемою
формоутворення (а) та залежність максимальної розрахункової висоти
хвилі від кількості зубів нарізуваного колеса для фрез різних виконань (б)
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Кут α у нього менше ніж у аналогів, що обумовлює меншу
хвилястість обробленої поверхні. Мінімальні значення кута αu складають 560. Вказане є однією з конструктивних переваг даної фрези, адже
забезпечується зниження висоти хвилястості без зниження подачі. При
незмінній подачі S висота гребінців хвилястості зменшується
найінтенсивніше зі зменшенням профільного кута зубів фрези. Тому при
зменшенні кута можна збільшувати подачу S без зниження якості
обробленої поверхні та точності профілю зубу колеса [2, 3].
На графіку рис. 1 б показана залежність максимальної геометричної
висоти хвилі від кількості зубів оброблюваного колеса. У всьому діапазоні
кількостей зубів (z = 30 – 330) розрахункова хвиля для фрез із роздільною
схемою формоутворення менша, ніж для інших типів фрез, наприклад, фрез
НКМЗ. Різниця в висоті хвиль зменшується зі збільшенням кількості зубів
колеса, що пояснюється поступовим зближенням профільних кутів зубів
фрез. Ефективність фрез із роздільною схемою формоутворення особливо
проявляється в діапазоні кількостей зубів z = 30 – 90, де при значно
меншому, ніж для стандартних фрез профільному куті зубів, розрахункова
висота хвилі в 2,5 рази менше, що свідчить про можливість суттєвого
підвищення подачі інструмента. Одночасно розглядаючи хвилястість як
відхилення від евольвентної поверхні, можна стверджувати, що точність
оброблення зубів коліс фрезами з роздільною схемою формоутворення, в
порівнянні зі стандартними фрезами, вище. Вона зростає зі зменшенням
кількості нарізуваних зубів колеса [4].
Список літератури 1. Камчатна - Степанова К. В. Технологічні засоби обробки
крупногабаритних евольвентних шліцьових з'єднань з модифікацією зуборізного інструменту.
/ О.О. Анділахай, О.О. Клочко, К.В. Камчатна - Степанова, О.П. Старченко // Наука та
виробництво. Машинобудування і зварювальне виробництво. – Маріуполь: ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет», 2019. – № 20. – С. 53 - 66. 2. Kamchatna Stepanova Kateryna. Analytical approach to determination of surface strengthening of chevron gears
// Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. –
Т. № 2 (102). – С. 5 – 12. 3. Kamchatna - Stepanova K. Influence of waviness parameters on the
operational properties of cylindrical large-modular gears / K. Kamchatna - Stepanova, А. Klochko,
А. Naydenko, А. Manokhin // International journal of engineering and advanced technology studies. London. United Kingdom, 2021. – Vol. 9, Issue 1. – № 9. - P. 30 – 37. 4. Клочко А. А. Технология
чистовой лезвийной обработки крупномодульных закаленных зубчатых колес / А. А. Клочко //
Вісник Чернігівського державного технологічного университету. Серія "Технічні науки". –
Чернігів, 2011. – № 2 (49). – С. 58–68.
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КОМПЕНСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ НЕСУЧОЇ
СИСТЕМИ ВАЖКОГО ВЕРСТАТА
д-р техн. наук, проф. В.Д. Ковальов, канд. техн. наук., доц.
Я.С. Антоненко, канд. техн. наук., доц. В.В. Хорошайло, магістр
М.С. Савченко, Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ
При виготовленні та експлуатації важких верстатів для оброблення тіл
обертання, що представляють собою довгі нежорсткі або порожнисті вали,
існують проблеми виникнення похибок форми, які викликають змінні
деформації елементів технологічної системи, значні тепловиділення та
вібрації.
У роботі запропоновано методику компенсації геометричних
відхилень несучої системи з урахуванням температурних деформацій.
Принцип дії полягає у такому: вимірювання відхилень деталі від еталону у
процесі оброблення і врахування у системі ЧПК для коригування програми
оброблення. У якості методу вимірювання відхилень при обробленні на
важких токарних верстатах [1] як реалізацію методу активного контролю
запропоновано використовувати скобу з безконтактними пластинами (рис.
1), одна з яких нерухома, а інша - із можливістю переміщення у залежності
від змін відхилень діаметра та підпружинена.
Відсутність тертя між виробом і пластинами забезпечується за рахунок
повітряного шару, який забезпечується компресором з обох боків по
діаметру і двох ємнісних датчиків, відхилення яких підсумовується з
відхиленням вимірювальної лінійки і враховується у програмі ЧПК.
У цьому методі вирішується проблема вимірювань безконтактними
датчиками – видалення стружки та змащувально-охолоджувальної рідини,
за рахунок повітряного шару вони видаляються із зони вимірювання.
Використання ємнісного датчика обґрунтовано відсутністю чутливості до
характеристик матеріалу, для великогабаритних деталей це має особливе
значення.
В роботі пропонується адаптивна система керування, що дозволяє
компенсувати пружні деформації всіх елементів технологічної системи, які
виникають під дією сил різання, а також теплові деформації, викликані
зміною температури після початку процесу оброблення.
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А (збільшено)

Б (збільшено)

Рис. 1. Пропонована схема реалізації методу активного контролю
Незважаючи на велику кількість розробок у цій сфері, система, що
розглядається, вигідно відрізняється тим, що дозволяє вимірювати і
враховувати деформації заготовки, у тому числі великогабаритної, що
особливо важливо при обробленні нежорстких заготовок на важких
верстатах [2], де для досягнення точності доводиться жертвувати
продуктивністю.
Список літератури: 1. Ковалев В. Д., Бабин О. Ф., Мельник М. С. Адаптивные системы
управления точностью тяжелых токарных станков. Надійність інструменту та сучасні
технологічні системи: матеріали дев’ятої Міжнародної науково-технічної конференції.
Краматорск, 2002. – С. 21. 2. Preventing chatter vibrations in heavy-duty turning operations in large
horizontal lathes / Urbikain G. et al. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, MAR 31, 2015. –
Т. 340. – С. 317–330.
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РОЗРОБКА МЕТОДА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИБОРУ
ШВИДКОСТІ РІЗАННЯ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ
ОБРОБКИ НА ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ З ЧПК
д-р техн. наук, проф. В.Д. Ковальов, д-р техн. наук, проф.
Я.В. Васильченко, асп. І.А. Кметь, магістр Д.І. Петренко, Донбаська
державна машинобудівна академія, м. Краматорськ; канд. техн.
наук. О.О. Анциферова, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
По міру збільшення ступеня автоматизації верстатів з ЧПК йде
перерозподіл балансу часу між основним (машинним) і підготовчозаключним, допоміжним часом і часом організаційно-технічного
обслуговування. Якщо для універсальних верстатів основний час становить
25-30%, то для верстатів з ЧПК - 48-50% і в перспективі для цього виду
обладнання воно може бути доведено до 90% від часу, що витрачається на
операцію. Необхідність підвищення продуктивності автоматизованого
верстатного обладнання за рахунок скорочення машинного (основного)
часу диктує необхідність виконання операцій розрахунку оптимальних
режимів обробки безпосередньо системою ЧПК.
Аналіз прийнятих в сучасному машинобудуванні методик
призначення оптимальних режимів різання виявив значні похибки у
визначенні складових сили різання і швидкості різання, що досягають 50 200%, які призводять до недотримання заданого часу стійкості інструменту
і точності обробки.
Запропоновано шляхи підвищення точності і достовірності
математичних моделей процесу токарної обробки на основі скоригованих
розрахункових залежностей, які використовують оперативну інформацію із
зони різання.
Були розглянуті цільові функції, які використовуються при оптимізації
процесу обробки металів різанням, виведені нерівності технологічних
обмежень, що накладаються на процес точіння. У сукупності вони являють
собою математичну модель процесу різання на токарних верстатах, в
основу якої покладено достовірні, фізично обґрунтовані розрахункові
залежності.
Розроблено і теоретично обґрунтовано методику корекції швидкості
різання при зміні однієї зі складових природної термопари (інструменту
або деталі). Методика дозволяє уникнути необхідності проведення
повторних пробних проходів на фіксованих режимах для кожної пари, і
вести корекцію швидкості безпосередньо в процесі точіння.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ НА
ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ
РІЗАННЯ
д-р техн. наук, проф. В.Д. Ковальов, д-р техн. наук, проф.
Г.П. Клименко, канд. техн. наук. Т.О. Сорокіна, асп. А.Ю. Щербакова,
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Технологічне обладнання з позиції теорії управління є
багатоконтурною системою з нелінійними елементами та нестаціонарними
властивостями. При призначенні оптимальних режимів різання необхідно
враховувати безліч факторів , які пов’язані з фактичним станом заготовки,
інструменту та всієї технологічної системи в цілому. Виявлено значимі
параметри і розроблено математичні моделі для реалізації системи
адаптивного оптимального управління процесом механічної обробки на
важких верстатах. Закони управління адаптивною системою отримані на
основі оптимізації режимів різання. Критерієм оптимальності вибрано:
показник продуктивності. Обмеженнями виступають: міцність і жорсткість
різального інструменту; точність обробки; потужність електроприводу
головного руху верстату; задана продуктивність верстату на операції;
найменша швидкість різання.
Проведено експериментальну перевірку оптимальних параметрів
процесу різання. Встановлено взаємозв'язки між режимами різання і
параметрами технологічної системи. Отримано стійкістні залежності, які
покладені в основу системи оптимального управління. Розроблено блоксхеми адаптивного оптимального управління процесом обробки на
важкому токарному верстаті. Використовувалося спеціальне програмне
забезпечення – стійка Heidenhain MANUALplus 620 з вбудованим PLC.
Використання систем адаптивного оптимального управління дозволяє
скоротити витрати, підвищити точність, збільшити термін служби
різального інструменту [1, 2].
Список літератури: 1. Kovalev, V., Vasilchenko, Y., Dasic, P. Development of the integral
complex of optimal control of heavy machine tools adaptive technological system for wind-power
engineering parts. 8th international conference interdisciplinarity in engineering, intereng 2014:
Procedia Technology, Trstenik (Serbia), 2015, vol. 19, pp. 145-152. 2. Васильченко Я.В.,
Ковальов В.Д., Мельник М.С., Гаков С.О., Пономаренко О.В.. Адаптивні елементи керування
важкими верстатами: монографія / Краматорськ : ДДМА, 2013. – 122 с.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ НА ВАЖКИХ
ВЕРСТАТАХ З ЧПК ШЛЯХОМ ОПЕРАТИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ
СИСТЕМИ РІЗАННЯ
д-р техн. наук, проф. В.Д. Ковальов, канд. техн. наук, доц.
М.В. Шаповалов, асп. А.В. Коваленко, магістр О.В. Хованець,
Донбаська державна машинобудівна академія", м. Краматорськ;
канд. техн наук. О.О. Анциферова, Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Науково обґрунтована і експериментально підтверджена ефективність
використання інтегрованих систем діагностики та управління для
підвищення точності і продуктивності механічної обробки на токарних
верстатах з ЧПУ в умовах значної виробки їх експлуатаційного ресурсу.
Розроблено оригінальні методики, установки і технологічно
орієнтований програмно-апаратний комплекс діагностики і управління
обробкою, а також інтерфейс оператора токарного верстата з ЧПУ,
оснащеного системою програмного керування типу РСNС, що реалізують
діагностику верстату та системи різання, корекцію траєкторій руху
формотворного різального інструменту, що компенсує деформації і
переміщення елементів технологічної системи, а також реалізацію корекцій
режимів різання при точінні на верстатах з ЧПУ.
Запропонована математична модель оброблюваності різанням з
урахуванням умов точіння на верстатах з ЧПУ дозволяє з урахуванням
зміни поточних деформаційних, силових і температурних параметрів
підтримувати сталість величин контактних напружень і температур на
робочих поверхнях інструменту, стабільність якості формованого
поверхневого шару при підвищенні надійності прогнозування
експлуатаційного ресурсу різального інструменту.
Розроблено оригінальні пристрої для оперативної діагностики системи
різання, використання яких підвищує ефективність обробки на токарних
верстатах з ЧПУ при значному виробленні їх експлуатаційного ресурсу.
Інтегровані системи діагностики і управління в поєднанні з програмноапаратним комплексом обробки на токарних верстатах з ЧПУ і
інтерфейсом оператора при порівняно невеликих витратах на реновації та
переоснащення верстатів системами програмного управління типу РСNС
дозволяють формувати на підприємствах бази даних діагностики з метою
ефективного завантаження і експлуатації верстатного парку в умовах
виробництва, а також реалізувати найбільш повне використання
експлуатаційного ресурсу технологічного обладнання та раціональне
використання різального інструменту.
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МЕТОД ОБРОБКИ ПРИРОДНЬОЇ МОВИ ВІЛЬНОГО ТЕКСТУ
МЕДИЧНИХ ЗАПИСІВ
асп. М.О. Коверга, Східноукраїнський національний університет
ім. В.Даля, м. Сєвєродонецьк; канд. техн. наук, доц. Т.О. Білобородова,
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, м. Київ
Сучасні досягнення в області обробки природньої мови при
використанні нейронних мереж [1, 2] обумовлюють актуальність
досліджень, направлених на використання нейронних мереж для аналізу
вільного тексту медичних записів, що введені лікарем в електронну картку
пацієнта. Критерії ризику, що вказують на патологічні процеси в організмі
пацієнта, виявлені в результаті цього аналізу дозволять персоналізувати та
ідентифікувати пацієнтів з більш високим ризиком розвитку певної
патології.
У доповіді запропоновано метод обробки природньої мови на основі
моделі нейронної мережі для автоматизації прогнозування кодів МКБ-10 на
основі даних довільного тексту. Запропонований метод включає наступні
етапи: обробка текстової інформації та моделювання. Етап обробки
включає реалізацію наступних кроки: токенізація, видалення стоп-слів,
лематизація і конвертація тексту в вектор числових ознак. За допомогою
операції токенізації текстова інформація поділяється на окремі слова.
Операція видалення стоп-слів дозволяє видалити загальні слова, що містять
мало або зовсім не містять значимої інформації. При застосуванні
лематизації слова приводяться до однієї словоформи, що відповідає
словниковій формі слова. На етапі конвертації тексту у вектор числових
ознак застосовується модель TF–IDF. Етап моделювання включає навчання
моделі на текстових даних, що пройшли етап обробки, та її валідацію на
тестових даних.
Запропонований метод обробки природньої мови реалізовано з
використанням даних медичних записів для класифікації коду МКБ-10.
Застосування запропонованого методу дозволило досягти високої точності
класифікації на тестових даних. Результат прогнозування запропонованого
методу може бути використаний в подальшому на рівні об'єднання даних
для прогнозування ризику певних патологічних процесів.
Список літератури: 1. Domain-Specific Language Model Pretraining for Biomedical Natural
Language Processing / Yu Gu, Robert Tinn, Hao Cheng, Michael Lucas, Naoto Usuyama, Xiaodong
Liu, Tristan Naumann, Jianfeng Gao, Hoifung Poon – 2021. 2. Embeddings in Natural Language
Processing: Theory and Advances in Vector Representations of Meaning / Mohammad Taher
Pilehvar; Jose Camacho-Collados – 2020.
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ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
КЛІЄНТ-СЕРВЕРНИХ АНДРОЇД ДОДАТКІВ
канд. техн. наук, проф. О.А. Козіна, студ. О.Ю. Богомаз,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Показано, що розробка архітектури андроїд-додатків з урахуванням
потенційних змін до функціоналу чи структури платних послуг та підписок
є актуальною задачею, вирішення якої призведе до зниження собівартості
та трудомісткості не тільки розробки, а також й підтримки гнучких
додатків. Розробка цільової функції оптимізації функціонування [1]
андроїд-додатків проводилася на прикладі андроїд-сервісу для відправки на
інші мобільні пристрої нагадувань про дії [2]. У цьому додатку була обрана
і реалізована клієнт-серверна архітектура. При цьому клієнтська частина
поєднує та дозволяє перемикатися у зручний для користувача момент між
двома типами функцій сервісу: отримання повідомлень-нагадувань від
інших користувачів та відправка нагадувань іншим користувачам додатку.
Особливістю архітектури андроїд-сервісу є використання різних типів
баз даних. Обґрунтовано, що для авторизації користувачів у сервісі та
обліку послуг за різними тарифними планами доцільно використання
реляційної бази даних, обробку запитів до якої виконує серверна частина
додатку, що аналізується. На той же час, для підвищення відмово стійкості
та швидкодії сервісу з передачі повідомлень для різних тарифних планів
обслуговування доцільне використання переваг нереляційної бази даних
реального часу [3]. Наведено приклади формулювання компонент
розробленої функції цілей для різних архітектур подібних клієнт-серверних
андроїд-додатків.
Список літератури: 1. Горохов А.В. Основы системного анализа: учебное пособие для вузов /
А.В. Горохов. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 140 с. 2. Богомаз О.Ю., Козіна О.А.
Оптимізація структури андроїд додатку по підказкам до дій. В кн. XIV Міжнародна науковопрактична конференція магістрантів та аспірантів, Харків, 1-4 грудня 2020. – С. 80.
3. Фаулер М. NoSQL: новая методология разработки нереляционных баз данных / М. Фаулер,
П. Дж. Садаладж. – М.: Вильямс, 2013. – 192 с.
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ВИБІР СЕРЕДОВИЩА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ
РЕПЛІКАЦІЇ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ У МУЛЬТІХМАРНИХ
СИСТЕМАХ
канд. техн. наук, проф. О.А. Козіна, студ. І.С. Рудаков, Національний
технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
м. Харків
Обґрунтовано необхідність проведення імітаційного експерименту
щодо оцінки затримок при виконанні реплікації даних кінцевими
користувачами ініційованої мультихмарної системи, ще на етапі розробки
архітектури системи.
Показано, що такі особливості спеціалізованого середовища для
моделювання хмарних систем CloudSim [1], як підтримка динамічної
вставки елементів моделювання і симуляція великомасштабних центрів
обробки даних хмарних обчислень роблять використання цього
фреймворку, розробленого із застосуванням мови програмування Java,
трендом для оцінки пропускної спроможності, алгоритмів розподілу
навантаження між віртуальними машинами та датацентрами. Однак,
затримка при реплікації даних залежить не тільки від закладеного
алгоритму синхронізації даних, а й від законів розподілу випадкових подій,
що впливають на мережні затримки при доставці вхідного трафіку до
центрів віртуалізації та в ході реалізації алгоритму в датацентрах та
віртуальних машинах мультихмарних систем. Однак, якщо розглядати
задачу моделювання реплікації в мультихмарній системі з точки зору
дискретної системи, керованої подіями та заснованої на діях, то для
моделювання таких систем більше підходить платформа SimEvents з
бібліотекою блоків для симуляції в MatLab [2]. SimEvents розширює
середовище Simulink для модельно-орієнтованого проектування та
чисельної оцінки мінімальної затримки, часу проходження пакету через
систему, кількості втрачених пакетів тощо.
У роботі сформульовані набори вхідних та вихідних параметрів для
імітаційного моделювання в SimEvents реплікації даних у мультихмарній
системі, що поєднує потужності трьох різних провайдерів.
Список літератури: 1. Simulating Virtualization in CloudSim. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://www.cloudsimtutorials.online/. 2. Modeling System Architecture and Resource
Constraints Using Discrete-Event Simulation. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/modeling-system-architecture-andresource-constraints-using-discrete-event-simulation.html/.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕНДА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
канд. техн. наук, доц. В.О. Котляров, бакалавр Е.В. Исаак,
Национальный технический университет "Харьковский
политехнический институт", г. Харьков
Для совершенствования, апробации мехатронного подхода к
проектированию и привлечения внимания абитуриентов к кафедре АЭМС
была поставлена задача модернизации электромеханической системы с
микропроцессорным управлением "Футбол". Для достижения этой цели
система требует реализации целого ряда типичных функций гибких
производственных ячеек (ГПЯ): позиционирование рабочего органа,
синхронизация действий, перевод в начальное состояние и т. д. ГПЯ это
сложная система, проектирование которой является комплексной задачей и
требует применения соответствующих методологий проектирования, в том
числе в учебном процессе. Перспективные методологии для решения таких
задач строятся на основе Модельно-ориентированного проектирования
(МОП) и графических языков проектирования. МОП – это математический
и визуальный метод решения задач, связанных с проектированием систем
управления, обработки сигналов связи и других технических систем.
Для реализации проекта "Футбол" была выбрана методология
AVATAR (сокращение от "Automated Verification of reaAl Time softwAR")
потому что: эта методология нацелена на моделирование и формальную
проверку встроенных систем реального времени. AVATAR поддерживает
следующие методологические этапы: сбор требований, моделирование,
системный анализ, системный дизайн, моделирование недвижимости,
формальные методы верификации, генерация кода.
Для моделирования использовался относительно новый, только
получающий широкое
распространение,
инструмент
наглядного
комплексного представления проектной информации, позволяющий
одними средствами моделировать разные подсистемы – язык
моделирования систем SysML, который может представлять следующие
аспекты систем, компонентов или других сущностей: структурную
организацию, связи и классификацию, функциональное, коммуникативное
или событийное поведение, ограничения на физические свойства и
производительность, распределение поведенческих, структурных и
ограничительных аспектов, требования и отношения между ними и к
элементам проекта, тестовым случаям.
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РОЛЬ СРЕДСТВ МЕХАТРОНИКИ В МОДЕРНИЗАЦИИ
ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
канд. техн. наук, доц. В.О. Котляров, бакалавр В.Ю. Рябец,
Национальный технический университет "Харьковский
политехнический институт", г. Харьков
Мехатроника, рассматриваемая с точки зрения методологии
проектирования, предполагает одновременное принятие проектных
решений в разных инженерных доменах. При этом поиск решений
начинают со стадии концептуального проектирования, на которой
определяют
общие
требования
к
киберфизической
или
электромеханической системе (ЭМС),
указывают цели ее создания,
системные функции, основные характеристики и свойства, реализуя их
затем в отдельных доменах с учетом известных междоменных
взаимосвязей. Для конструирования механизмов традиционно используют
графическое представление конструкции в форме чертежей и 3D моделей.
Однако находит все большее применение и объектно-ориентированное
моделирование (ООМ), для которого созданы специальные графические
языки проектирования, в частности, SysML. Использование ООМ
позволяет повысить качество проектирования, благодаря наглядному
представлению связей между проектными решениями в разных доменах, в
том числе между конструкцией ЭМС и системами управления
электроприводов (СУЭП).
Модернизируемый стенд был исходно предназначен для исследования
влияния фрикционной нагрузки на динамику одномассовой ЭМС с
двигателем постоянного тока последовательного возбуждения. Такие
системы находят применение в тяговом электроприводе и имеют
особенности динамических процессов. Анализ источников по теории ЭМС
этого класса позволил установить, что имеется значительная разница в
свойствах одномассовых и двухмассовых ЭМС, в структуре и методах
синтеза их СУЭП, в выборе типов и размещения датчиков, в методах
обработки сигналов. Поэтому было принято решение сделать
механическую часть стенда конфигурируемой – с изменяемой жесткостью
механической связи.
Порядок модернизации был следующий: сначала составлялась
информационная модель исходного проекта стенда, начиная с целей его
создания. Далее она дополнялась требованиями и решениями для СУЭП с
двухмассовой ЭМС. Легкое прослеживание требований в таком
представлении проекта обеспечило их эффективный анализ в ходе
проектирования.
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МЕТОД АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ АВТОНОМНОГО
МОБІЛЬНОГО РОБОТА З МАНІПУЛЯТОРОМ
д-р техн. наук, проф. М.Д. Кошевий, НАУ "ХАІ" ім. М. Жуковського,
м. Харків; канд. техн. наук, доц. Н.С. Ащепкова, ДНУ ім. О. Гончара,
м. Дніпро
При експлуатації автономного мобільного робота (АМР) маніпулятор
рухається відносно платформи, змінюючи геометрію мас системи. Для
підвищення точності позиціювання схвата маніпулятора, збільшення часу
автономної роботи та збереження функціональності АМР при роботі в
екстремальних або апріорно невизначених умовах зовнішнього середовища
адаптивна система керування має враховувати поточний стан динамічних
характеристик об’єкту. Актуальність розглянутої науково-прикладної
задачі обумовлена розширенням області застосування маніпуляторів і
АМР, ускладненням їх технологічних операцій.
Запропоновано метод адаптивного керування АМР з маніпулятором,
який передбачає оцінювання в реальному часі динамічних характеристик
об’єкта (етап ідентифікації моделі) та визначення параметрів керування по
отриманій моделі (етап синтезу адаптивного керування). Метод передбачає
на етапі ідентифікації моделі визначення динамічних характеристик АМР з
маніпулятором з врахуванням недіагональності та нестаціонарності тензору
інерції, зсуву центру мас, конструктивних обмежень у приводах та
кінематичних парах. Синтез адаптивного керування здійснюється з
врахуванням взаємозв’язку каналів керування обумовленого поточним
станом динамічних характеристик об’єкту, насамперед недіагональністю і
нестаціонарністю тензора інерції.
Застосування
запропонованого
методу
керування
АМР
з
маніпулятором дозволяє підвищити його ефективність за умов автономної
роботи.
Список літератури: 1. Юревич Е. И. Основы робототехники: учеб. пособие / Е. И. Юревич //
СПб.: БХВ-Петербург, 2017. – 304 с. 2. Колюбин С. А. Динамика робототехнических систем.
Уч. пособие / С. А. Колюбин // – СПб.: Университет ИТМО, 2017. – 117 с. 3. Ащепкова Н. С.
Розробка методу аналізу поточного стану робочого простору маніпулятора / Н. С. Ащепкова //
Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: – 2021. – № 1/7 (109). – С.
63–74.
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ПРОГРАМНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК АВТОНОМНОГО МОБІЛЬНОГО РОБОТА З
МАНІПУЛЯТОРОМ
д-р техн. наук, проф. М.Д. Кошевий, НАУ "ХАІ" ім. М. Жуковського,
м. Харків; канд. техн. наук, доц. Н.С. Ащепкова, асп. А.С. Лучко, ДНУ
ім. О. Гончара, м. Дніпро
При експлуатації автономного мобільного робота (АМР) маніпулятор
рухається відносно платформи, змінюючи геометрію мас системи.
Особливості динаміки АМР з маніпулятором обумовлені: зміною
положення центра мас системи при відносному русі маніпулятора та
сумірністю недіагональних і діагональних елементів тензора інерції,
обчислених відносно осей базової системи координат, пов'язаної із центром
мас платформи АМР. Визначення динамічних характеристик АМР з
маніпулятором у реальному часі дозволить здійснити синтез керуючих
впливів з врахуванням взаємозв’язку каналів керування. Актуальність
розглянутої науково-прикладної задачі обумовлена розширенням області
застосування маніпуляторів і АМР, ускладненням їх технологічних
операцій.
Запропоновано програмний метод ідентифікації моделі АМР з
маніпулятором, який в реальному часі передбачає визначення динамічних
характеристик АМР з маніпулятором з врахуванням недіагональності та
нестаціонарності тензору інерції, зсуву центру мас, конструктивних
обмежень у приводах, тертя у кінематичних парах і т.п.
Застосування запропонованого програмного методу визначення
динамічних характеристик АМР з маніпулятором передбачає оснащення
роботів засобами штучного інтелекту для самоідентифікації, адаптації і
здійснення цілеспрямованих дій в умовах апріорної невизначеності
зовнішнього середовища. Впровадження запропонованого методу
дозволить зберегти функціональність та підвищити ефективність АМР з
маніпулятором.
Список літератури: 1. Юревич Е. И. Основы робототехники: учеб. пособие / Е. И. Юревич //
СПб.: БХВ-Петербург, 2017. – 304 с. 2. Колюбин С. А. Динамика робототехнических систем.
Уч. пособие / С. А. Колюбин // СПб.: Университет ИТМО, 2017. – 117 с. 3. Ащепкова Н. С.
Метод кинематического и динамического анализа манипулятора с использованием Mathcad /
Н. С. Ащепкова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: – 2015. –
№ 5/7 (77). – С. 54–63.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИВУЧЕСТИ
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
Для обеспечения живучести сложных объектов обоснована
необходимость разработки и совершенствования диагностирования с
использованием интеллектуальных средств.
Контроль текущего состояния сложных объектов с большим числом
параметров (сотни и тысячи) представляет собой сложную задачу. Cбор
данных в реальном времени осуществляется сенсорной сетью и при этом
требуется долгосрочная работа сети с необходимой степенью надежности
и живучести [1, 2].
Для обеспечения живучести сенсорной сети объектов большой
размерности используется диагностическая нейронечеткая система на
основе сети Хэмминга, которая имеет
более простую аппаратнопрограммную реализацию. по сравнению с другими разновидностями
нейронных сетей. Для решения задачи классификации бинарных входных
векторов реализуются процедуры, направленные на выбор одного из
эталонных образов, наиболее близких к представленному входному
вектору соответствующего класса. Для оценки показателей близости к
каждому классу используется
расстояние Хэмминга – количество
отличающихся переменных в зашумленном и эталонном входных образах.
На выходе сети формируется не сам выбранный образ, а выполняется
активизация выхода, ассоциированного с ним.
Отсутствие необходимости формирования выбранного входного
образа упрощает диагностическую систему.
Список литературы: 1. Krivoulya G., Sergienko V. Using Intellectual Means for Diagnosis of
Wireless Sensor Networks. Вісник CНУ ім. В. Даля. Сєвєродонецьк. – 2018. – №. 6 (247). –
Р. 50-52. 2. Gennady Krivoulya, Vladyslav Shcherbak. Intellectual Functional Diagnosis of Large
Objects Using Sensor Networks. 18th IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS)
Proceeding of international conf. Varna, Bulgaria, September 4 – 7, 2020. – P. 507-511.
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ПЕРСОНАЛІЗОВАНІ КЕРАМІЧНІ СТРУКТУРИ ЗАДАНОЇ
ПОРОВОЇ АРХІТЕКТУРИ З ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 3D-МЕДИЦИНИ
канд. техн. наук, доц. С.П. Кривільова, Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Незважаючи на величезні успіхи біоінженерії в створенні штучних
замінників пошкоджених тканин, наявні матеріали не є досконалими.
Суттєво підвищити якість штучних фрагментів скелету дозволяє
використання персоналізованих даних, технології 3D сканування,
моделювання та створення трьохвимірних персоналізованих керамічних
структур заданої порової архітектури, а також 3D друку необхідних
фрагментів як технології створення об'єктів з високим ступенем деталізації.
Поточний рівень розвитку 3D технологій дозволяє здійснювати
стереолітографічний друк якісних та довговічних замінювачей елементів
скелету замість пошкоджених пухлинами фрагментів кісток. В хірургії
скелету вже використовують надруковані на 3D принтері кісткові
імплантати, але титанові, виготовлені за технологією вибіркового
лазерного спікання.
Екологично чисті синтетичні матеріали складу Са 10(PO4)6(OH)2 /
Са10(PO4)6F2,
наноструктуровані і нанофрагментовані, отримують
методами "зеленої хімії" соосаждженням із розчинів з наступною
термообробкою. Це гарантує
стабільну відтворюваність результатів.
Синтез Са10(PO4)6F2 в твердій фазі виключає утворення значних обсягів
відходів у вигляді хімічно агресивних розчинів.
Певні оптимальні
співвідношення вихідних компонентів, режимів витримки та термообробки
забезпечують отримання керамічних структур високої чистоти, а спеціальні
режими формування – задану порову архітектуру матеріалу. Синтезовані
матеріали здатні регулювати обмін кальцію та фосфору в організмі. При
заміщенні груп ОН- йонами фтора F- стабілізується структура матеріалу і
підвищиться його стабільність у хімічно агресивному середовищі
організму. Основою для імплантатів служать індивідуальні дані – знімки
МРТ, КТ та результати 3D сканування.
Список літератури: 1. Krivileva S. Functional materials for medical and biological purposes on
the system СаО-CaF2-P2O5-Н2O and additives / S. Krivileva, V. Moiseev // Functional Materials,
Vol. 25, No. 2, (2018), P. 358 – 363. 2. Кривільова С. П. Синтетичнi кальційфосфатні матеріали
для восповнення дефектів кісткових и нестачі м'язових тканин та їх синтез / С. П. Кривiльова
// Вісник НТУ «ХПІ». – 2017. – № 53 (1274). – Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. –
Харків: НТУ «ХПІ». – 2017 – № 53 (1274). – С. 89 – 100.
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
МЕДИЦИНІ І ЕКОЛОГІЇ
канд. техн. наук, доц. С.П. Кривільова, студ. Л.С. Приймачук,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Сьогодні геоінформаційна галузь відіграє важливу
роль у
картируванні розвитку захворюваності на covid-19 у рамках боротьбі з
пандемією, візуалізуючи динамику появи нових випадків коронавірусу,
кількості людей, що подолали хворобу і померлих на основі
аерофотографій населених пунктів з різних регіонів [1]. Геодані, отримані з
надійних та точних джерел, у час пандемії є життєво важливим джерелом
інформації для органів влади, одночасно для всіх країн світу на додаток до
тих науково обґрунтованих знань, що повідомляються провідними
вірусологами та медичними експертами.
Використання геоінформаційних технологій дозволяє одночасно
аналізувати багатовимірні дані, що спрощує не тільки медичний, а й
екологічний прогноз та дає змогу провести оцінку комплексного впливу
антропогенних об'єктів на довкілля, оцінити особливості розташування
промислових об’єктів і щільність населення з зоні їх впливу, визначити
мінеральний склад ґрунтів і снігового покриву, оцінити якість поверхневих
вод та ступінь евтрофікації водойм (збагачення водойм біогенними
елементами, що призводить до знищення їх продуктивності і зазвичай є
наслідком забруднення стічними водами, внесення добрив або природного
старіння водойм), виконати знімки з космосу, запровадити моніторинг
довкілля і змоделювати наслідки від змін у розташуванні об’єктів [2].
Відомі програми MapInfo, MAPPS, EUROGI, AAG GIS, CaGIS, Geomedia,
ArcView, тощо. В Україні в екології використовуються платформи ArcGis
та QGIS, якi роблять доступною потрібну інформацію щодо екологічної
ситуації, а саме дають можливість зробити розрахунки токсичних речовин
за секторами, проаналізувати ландшафтне планування і загалом реагувати
на непередбачені ситуації та проводити відновлювальні заходи [3]. У
великих промислових центрах і мегаполісах світу застосовується саме
QGIS для більш точного вимірювання та візуального сприйняття
інформації. Цю програму доцільно надалі застосовувати і в Харкові для
екологічного моніторингу різних ділянок, оскільки вона дозволяє не тільки
оперативно виводити на екран монітора об’єкти, що цікавлять, а й вносити
зміни і встановлювати рівень епідемічної та екологічної ситуації в
мегаполісі.
Список літератури: 1. https://storymaps.arcgis.com 2. Андрейчук Ю. М. ГИС в экологических
исследованиях и природоохранном деле: учеб. пособие. / Ю. М. Андрейчук Т. С. Емелинец. –
Львов: "Простор-М", 2015. – 284 с. 3. Ямелинець Т.С. Застосування
географічних
інформаційних систем у грунтознавстві / Т.С. Ямелинець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ
імені Івана Франка, 2008. – 193 с.
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ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕЛЬСОВЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
д-р техн. наук, проф. Ю.Н. Кутовой, асп. Я.А. Кириленко, магистр
С.Ю. Богдан, магистр Д.С. Ващенко, Национальный технический
университет "Харьковский политехнический институт", г. Харьков
Рельсовые транспортные средства (РТС) выполняют большинство
перевозок в нашей стране и включают в себя: магистральные электровозы,
поезда пригородного сообщения, трамваи, поезда метро, рудничные
электровозы и другие виды транспорта.
Указанные виды РТС работают в разных условиях и имеют свою
специфику, однако у них есть общая особенность, обусловленная
взаимодействием колеса с рельсом – нелинейная характеристика
сцепления.
Для исследования электромеханической системы РТС применяется
метод математического моделирования с использованием обобщенной
математической модели.
В [1] показано, что двигатели различных типов при определённых
условиях
описываются
идентичными
уравнениями.
Уравнения
аналогичные по форме и отличаются только выражением статической
жесткости β и электромеханической постоянной времени T e.
Если воспользоваться общепринятыми допущениями и считать, что
нагрузка между тяговыми двигателями распределена равномерно, тяговый
преобразователь
представлен
в
виде
апериодического
звена,
характеристика сцепления имеет падающий и восходящий участок,
задатчик интенсивности обеспечивает заданный закон нарастания
управляющего воздействие, то структурная схема обобщённой
электромеханической системы РТС имеет вид:

Данная структурная схема позволяет исследовать как статические, так
и динамические режимы тяговых электроприводов с учетом нелинейности
характеристики сцепления.
Список литературы: 1. Ключев В.И. Теория электропривода. 2-е изд. М.: Энергоатомиздат,
2001. – 704 с.
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РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ
СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
магістр Д.В. Лаврєнов, д-р техн. наук, проф. Г.Є. Філатова,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Сучасні програмні продукти використовують дуже велику кількість
даних. Це можуть бути поточні дані виконання певних задач, або
користувацькі дані. Дані користувача можуть бути у вигляді чисел або
тексту, а можуть бути у вигляді файлів. Тому проблема зручного зберігання
та управління великою кількістю даних з кожним роком стає все більш
актуальною.
Для рішення даної проблеми було розроблено інформаційно-пошукову
систему з використанням технологій хмарної CRM-платформи Salesforce. В
даному прикладі система використовує фреймворки Lightning Aura та
Lightning Web Components, які подібні до доволі відомого фреймворку
Angular для мови програмування Javascript та використовують її також, що
дозволяє доволі швидко почати розробляти додатки, використовуючи дані
технології.
Для коректної роботи, можливості розширення та легкої розробки
інтерфейс створений на основі архітектурного патерну SOLID та
налагоджено зв’язок компонентів між собою. Це дозволяє легко
створювати нові сторінки та контролювати дані, розробляти модулі
програми та сервісів, які не залежать один від одного, що дає можливість
легкого розширення програми, зміни функціоналу чи навіть видалення
зайвих модулів без втрати працездатності системи. Lightning Aura та
Lightning Web Components дозволяють швидко та легко розробляти
інтерфейс користувача з додатковим використанням мови JavaScript. Якщо
користувач потребує нового функціоналу, то для цього потрібно розробити
окрему компоненту за допомогою Lightning Web Components фреймворку
та інтегрувати її з глобальною Lightning Aura компонентою для подальшого
використання.
Інтерфейс користувача зв’язаний с серверною частиною за допомогою
вбудованих можливостей перелічених фреймворків, які використовують
певні REST Endpoint (кінцеві точки). Кожна така кінцева точка відповідає
за конкретну дію серверної частини, яка реалізована використовуючи мову
програмування Apex. Завдяки цьому вдалося досягти атомарності та
цілісності операцій при роботі з базою даних. Розроблена система має 2
основних блока відображення інформації, а саме список усіх даних
поточного користувача для конкретного об’єкту, а також мапа
відображення локації обраних даних для зручного пошуку по визначеній
території. Також можливо переглянути більш детальну інформацію для
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конкретного запису, видалили, змінити дані, а також відсортувати та
фільтрувати їх. Все це має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та велику
швидкість виконання операцій.
Таким чином була запропонована архітектура інтерфейсу користувача
інформаційно-пошукової системи, яка легко розширюється, а також
дозволяє зручно управляти та переглядати будь-які дані користувача.
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ QRS ЗУБЦІВ
НА ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМІ МЕТОДОМ СЕРЕДНІХ КОВЗНИХ
ФІЛЬТРІВ
д-р техн. наук, проф. О.О. Ларін, асп. В.О. Риженко, Національний
технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
м. Харків
Алгоритми автоматизованого аналізу кардіо-сигналів є важливим
елементом діагностики серцевих захворювань людини, що закладаються у
різноманітні мобільні пристрої медичного спрямування та застосовуються
для раннього попередження захворювань, ускладнень, приступів, кризових
станів тощо. Достовірна оцінка в діагностичних ознаках можливих
відхилень у кардіосигналах в реальному часі є актуальною проблемою
вирішення якої визначає якість та робастність функціонування
інтелектуальних алгоритмів діагностики.
В даній роботі було відтворено алгоритм автоматизованого виявлення
та збереження QRS зубців на електрокардіограмі методом середніх ковзних
фільтрів. Часові зміни QRS-піки є основою для широкого спектру
медичних та фізіологічних станів людини [2, 3]. Основна проблема у задачі
їхнього виявлення полягає у суттєвій залежності форми QRS-комплексу від
фізіологічних змін, а також до пошкодження через шум [3].
Запропонований у [1] метод фільтрації було реалізовано на мові Python,
було протестовано на реальних кардіограмах, що записувались для осіб які
здійснюють різні фізичні вправи (стан спокою, біг, стрибки, присідання,
ходьба, оберти). Показано достатню стабільність роботи алгоритму для
сигналів, які не мають суттєвого шумового спотворення, який
супроводжується з високою активністю (рухливістю) пацієнта. Для
останніх випадків метод потребує подальшого уточнення та розвитку.
Список літератури: 1. Köhler B.U. The principles of software QRS detection / B.U. Köhler,
С. Hennig, R. Orglmeister // IEEE Eng Med Biol Mag, 2002. – Vol. 21.– Pp. 42-57. 2. Friesen G.M.
A comparison of the noise sensitivity of nine QRS detection algorithms / G.M. Friesen, T.C. Jannett,
M.A. Jadallah, S.L. Yates, S.R. Quint, H.T. Nagle // IEEE Trans Biomed Eng, 1990. – Vol 37. – Pp.
85-98. 3. Chen H.C. A Moving Average based Filtering System with its Application to Real-time
QRS Detection / H.C. Chen, S.W. Chen // Computers in Cardiology, 2003. – Vol. 30. – Pp. 585−588.
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КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ
ПРОЦЕСОМ ОТРИМАННЯ ВИНОМАТЕРІАЛІВ
магістр Г.В. Лиманський, ст. викладач О.В. Пугановський,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Автоматизація процесів виноробства представляє собою складну
задачу з багатьма параметрами. Їх можна умовно розділити на дві групи.
Перша група – суто фізичні параметри проведення процесу, такі як
температура, рівень, концентрація. Друга група – параметри, що залежать
від якості вхідної сировини та мікробіологічних процесів а також
органолептичні показники. Метою магістерської роботи було створення
мікропроцесорної системи керування, що поєднує обидві групи параметрів
для більш точного підтримання якості вихідного продукту.
До параметрів сировини, що можуть бути виміряні лабораторно
відносять вологовміст а також вміст цукристих речовин і кислот [1].
Окремим показником може бути відсоток зіпсованого винограду. Ці
параметри вимірюють окремо для кожної партії сировини. На їх основі
встановлюють кількість води та диоксиду сульфуру, що додають у мезгу.
Якість виноматеріалу залежить як від складу сировини так і від умов
проведення процесу а також кількості використаного на попередніх стадіях
диоксиду сульфуру. Виміряні концентрації спирту, цукру а також
диоксидів карбону і сульфуру заносять до системи керування [2]. На їх
основі розраховуються завдання для мікропроцесорних регуляторів, що
дозують диоксид сульфуру та температуру і тиск у бродильному апараті.
Така система керування складена на основі мікропроцесорних
регуляторів із SCADA на верхньому рівні дозволяє оперативно корегувати
роботу технологічного процесу при його максимальній інтенсивності і
отримувати виноматеріали заданої якості.
Список літератури: 1. Горюшкіна Т.Б. Виноградні вина. Хімічний склад та методи
визначення. / Т.Б. Горюшкіна, С.В. Дзядзевич // Біотехнологія. – 2008. – № 2. – С. 24–37.
2. Бабіченко А.К. Математичне моделювання об'єктів керування хімічних і фармацевтичних
виробництв: навч. посібник / І.Л. Красніков, А.К. Бабіченко, В.І. Вельма, М.О. Подустов,
О.І. Зайцев, Ю.А. Бабіченко; за ред. А.К. Бабіченко – Харків: Вид-во TOB "С.А.М." – 2015 р. –
224 с.
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ЗАВДАННЯ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
канд. техн. наук, В.В. Лимаренко, магістр, С.О. Мироненко,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Фінансове планування – це планування всіх доходів і напрямків
витрачання грошових коштів підприємства для забезпечення його
розвитку. Системи, використовувані для планування – корпоративні
системи управління (ERP-системи) [1, 2]. У той же час навіть самі
розробники ERP-систем визнають, що їх системи не забезпечують
виконання абсолютно всіх функцій управління, тому для окремих, більш
детальних і специфічних завдань (в тому числі і для планування)
рекомендується використання спеціалізованих програмних продуктів, як
«надбудови» над корпоративною системою управління. Додатковим
мінусом таких систем є їх занадто висока вартість для підприємств малого
бізнесу [1, 3, 4]. Актуальність роботи полягає в розробці інформаційної
системи, що здатна реалізувати завдання і функції фінансового планування
з урахуванням особливостей малих підприємств. Існуюче програмне
забезпечення на малих підприємствах не задовольняє вимогам, і не реалізує
алгоритмів фінансового планування в повному обсязі [1, 4]. Система
повинна забезпечувати інтелектуальний контроль помилок, мати засоби
аналізу планів (OLAP-аналіз), ранжування, кластерного аналізу, трендів та
аналізу відхилень. Система повинна бути WEB-орієнтованою для
підтримки віддаленого доступу.
Список літератури: 1. Siba K. Udgata. Intelligent Systems: Proceedings of ICMIB 2020 /
K. Udgata Siba, Sethi Srinivas, N. Srirama Satish. – Springer Singapore, 2021. – 575 р.
2. Маклаков С. Объединение структурного и объектного подхода в новом поколении CASEсредств // Computer Associates / С. Маклаков. – Учебно-консалтинговый центр, 2002. 3.
Пригорьев Ю.А. Проблемы выбора доступа к данным при проектировании информационных
систем на основе СУБД // Ю.А. Пригорьев – Информационные технологии, 2009, № 5 – С. 410. 4. Емельянова Н.З. Основы построения автоматизированных информационных систем /
Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: Форум: Инфра-М, 2005. – 412 с.
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РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНООБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО
БІЗНЕСУ
канд. техн. наук, В.В. Лимаренко, магістр, С.О. Мироненко,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
У роботі створено інтелектуальну інформаційну систему (ІС), що
здатна автоматизувати процес фінансового планування малого
підприємства з використанням єдиної бази даних (БД) і з підтримкою
інтеграції в інші виробничі та керуючі автоматизовані системи. ІС э WEBорієнтованою. Програмний засіб (ПЗ) створено за схемою систем
планування з єдиною БД. Це більш сучасний підхід, ніж файлова
організація, оскільки він ґрунтується на технології «клієнт-сервер» [1-4].
Процес консолідації при цьому перестає бути вразливим від збоїв
завданням, оскільки в даному випадку він забезпечується надійними
засобами СУБД [3, 4]. ПЗ надає можливість керівникам встановлювати
значення статей для центрів фінансової відповідальності нижнього рівня, в
рамках яких вони можуть виконувати планування. Система дозволяє
фіксувати узгоджені плани або значення окремих статей з метою
запобігання їх несанкціонованій зміні. ПЗ має протокол коментарів до
статті, який спільно ведуть учасники планового процесу при узгодженні її
значення. Також в системі забезпечено автоматизований інтелектуальний
контроль помилок. В ПЗ реалізовано засіб аналізу планів – OLAP-аналіз,
ранжування, кластерний аналіз, тренди та аналіз відхилень. При створенні
ПЗ використано Oracle Reports, Oracle Discoverer, Oracle9i OLAP Services,
JDeveloper, BI Java Beans та Oracle Express.
Список літератури: 1. Крылович А.В. Информационные технологии в управлении
предприятием. // А.В. Крылович. – Корпоративный менеджмент, № 5, 2012. 2. Марка Дэвид А. .
Методология структурного анализа и проектирования. SADT / Дэвид А. Марка,
Клемент МакГоуэн. – М.: ДиалогМифи, 2001. – 428 с. 3. Маклаков С.В. CASE-средства
разработки информационных систем. BPwin и Erwin / С.В. Маклаков. – М.: ДиалогМифи,
2011. – 329 с. 4. Casillas Jorge. Management Intelligent Systems: Second International Symposium
/ Jorge Casillas, Francisco J. Martínez-López, Rosa Vicari. – Springer International Publishing,
2017. – 142 р.
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АКУСТИЧНА ЛЕВІТАЦІЯ
канд. техн. наук, доц., М.В. Ліпчанський, студент В.О. Полторацький,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Звукова левітація – це одне з відкриттів людства, яка дає можливість
зробити науково-технічний прорив, де люди можуть не ризикувати своїм
життям при перенесенні небезпечних речовин, отримувати і переміщати
надчисті речовини.
Для реалізації даного фізичного явища були використані
мікроконтролер Arduino UNO, ультразвукові випромінювачі, випаяні з
модуля HC-SR04, двоканальний драйвер моторів L298N.
Випромінювачі можна розташовувати на різній відстані один від
одного, але воно завжди повинно бути кратним довжині хвилі. Чим менше
відстань між випромінювачами, тим потужніше вузли стоячої хвилі. Чим
більше простору між акустичними трансмітерами, тим більше вузлів між
ними, але слабшає потужність вузлів і навпаки.
В інноваційному дослідженні, проведеному науковцями Факультету
інженерії Брістольського університету (Faculty of Engineering, University of
Bristol), Великобританія, і Публічного університету Наварри (The Public
University of Navarre), Іспанія, була представлена практична реалізація
голографічного акустичного пінцета. Застосовуючи масив звукових
випромінювачів, вчені продемонстрували можливість проектування і
генерації звукового поля для індивідуальної маніпуляції набором з
декількох десятків частинок. Було показано, що подібна технологія
дозволяє застосовувати додатки в безконтактній збірці як в
мікрометровому, так і в сантиметровому масштабі, а також створювати
дисплеї, в яких пікселі є частинками що левітують.
Акустична левітація невеликих об'єктів вважається перспективною для
ряду особливо чистих виробництв. Наприклад у виробництві електроніки
потрібно переміщати по виробничому приміщенню фрагменти
напівпровідників невеликих розмірів. Будь-які тверді маніпулятори можуть
пошкодити фрагмент або занести на нього пил – ще до того, як на нього
нанесуть захисне покриття. Звукова левітація допоможе уникнути цього.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ
МАРГАРИНУ ТВЕРДОЇ ТОВАРНОЇ ФОРМИ
магістр Ю.В. Лук’яненко, канд. техн. наук, доц. О.Г. Шутинський,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Маргарин як аналог вершкового масла був розроблений в 1869 році
французьким хіміком Між-Мурье. Він запропонував емульгувати низько
плавну частину топленого яловичого жиру з молоком у присутності
сичугової витяжки коров’ячого шлунка, що володіє ферментативної
активністю і емульгуючою здатністю. При охолодженні емульсії в
крижаній воді напівтверді агрегати, що утворились, мали перламутровий
блиск, що дало підставу винахіднику назвати цей продукт маргарин (в
перекладі з грецького – перлина.)
У основі технології виробництва маргаринів твердої товарної форми
лежать процеси створення емульсій з наступним охолодженням і
одночасною механічною обробкою (метод переохолодження) в інтервалі
температур, близьких до температури застигання жирової основи
маргарину, з наступною структуризацією в кристалізаторах [1].
Модель об’єкту управління була отримана експериментальним
шляхом зняття перехідної характеристики за каналом "витрата гарячої води
– температура емульсії в змішувачах". Після апроксимації передатна
функція має вигляд [2]

де 1,286 – коефіцієнт підсилення; 27 – час запізнювання, сек.; 1174, 55.81 –
постійні часу Т22 та Т1, сек.
Список літератури: 1. Акаева Т.К., Петрова С.Н. Основы химии и технологии получения и
переработки жиров. Часть 1. Учеб. пособие / ГОУВПО Иван. ГХТУ. – Иваново, 2007. – 124 с
2. Бабіченко А.К. Математичне моделювання об'єктів керування хімічних і фармацевтичних
виробництв: навч. посібник / І.Л. Красніков, А.К. Бабіченко, В.І. Вельма, М.О. Подустов,
О.І. Зайцев, Ю.А. Бабіченко; за ред. А.К. Бабіченко – Харків: Вид-во TOB "С.А.М." – 2015 р. –
224 с.
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ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ (ТРЕКІНГУ) ОБ’ЄКТІВ
канд. техн. наук, доц. В.А. Любченко, студ. Є.С. Подвальний,
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
У даній роботі розглядаються інструменти для трекінгу об’єктів в
відеопотоці. Основна мета роботи спрямована на те, щоб розглянути та
проаналізувати, які методи та інструменти є у наявності. А також які з них
більш ефективні у конкретних випадках.
Завдання щодо трекінгу різних об’єктів на відео в реальному часі є
невід’ємною частиною багатьох прикладних областей комп’ютерного зору.
Це питання дуже актуальне для систем, здатних активно працювати з
навколишнім середовищем, де потрібно аналізувати сцену та виявляти, де
знаходяться об’єкти.
Стає питання ефективного використання інструментів трекінгу
об’єктів. Через те, що зараз системи та програмне забезпечення має
надзвичайно складну структуру, інтегрування таких систем потрібно
робити заздалегідь на етапі будування архітектури.
Для вирішення проблеми ефективності було запропоновано
розглянути застосування підходів на основі кореляційного фільтру,
нейронних мереж [1] та трекери на основі детектування [2].
Трекінг на основі детектування полягає в тому, що на кожному знімку
об’єкти виявляються детектором, а потім зв’язуються в траєкторії.
Спочатку для об’єктів із попереднього кадру прогнозуються на поточному
кадрі, після цього отримані об’єкти порівнюються з тими, які було
виявлено детектором за допомогою ознак подібності та оновлюються з
координатами відповідних зіставлених точок, знайдених детектором. Потім
інтегруються нові траєкторії для незіставлених об’єктів, які були визначені
в процесі створення.
Це дозволяє автоматично виявляти нові цілі в кадрі та їх зникнення, а
також змінювати їх.
Однак, цей підхід має суттєві недоліки. При використанні трекінгу на
основі детектування передбачається, що кожний кадр буде оброблений
детектором і, відповідно, на кожному кадрі коригуватиметься динамічна
модель. Але у більшості систем швидкості роботи детектора недостатньо
для цього. Тому між кадрами, на яких спрацьовує детектор, траєкторія
об’єкта оновлюється тільки за допомогою нескоректованої моделі, що
значно знижує точність і надійність трекінгу.
Швидкість більшості сучасних методів візуального трекінгу, таких як
метод ковзного середнього, нейронні мережі недостатня для супроводу
об’єктів у реальному часі. Однак трекери, засновані на кореляційних
фільтрах, здатні супроводжувати об’єкт з високою точністю на швидкості
понад 250 FPS (Frame Per Second) та на даний момент є найефективнішими.
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Основна ідея кореляційного трекінгу полягає в вивченні кореляційного
фільтра, за допомогою якого можна на кадрі відокремити ціль з заднього
фону. Параметри кореляційного фільтра підбираються таким чином, щоб
його згортка із зображенням являла собою розподіл Гаусса з піком в центрі
об’єкта, що відстежується. Для навчання такого фільтра використовується
навчальна вибірка, на якій за допомогою методу найменших квадратів
мінімізується помилка між реальним результатом згортки і очікуваним. В
загальному випадку для навчання фільтра доводиться вирішувати систему
рівнянь, що значно ускладнює обробку кадрів в реальному часі.
Мета навчання нейронної мережі зводиться до налаштування
міжнейронних зв’язків у процесі розв’язання оптимізаційної задачі
методом градієнтного спуску. У процесі навчання нейронної мережі
відбувається автоматичне вилучення ключових ознак, визначення їх
важливості та побудова взаємозв’язків між ними. Передбачається, що
навчена нейронна мережа зможе застосувати досвід, отриманий у процесі
навчання, на невідомі образи за рахунок узагальнюючих здібностей.
Підведемо підсумки проведеного аналізу методів трекінгу об’єктів. На
мою думку, методи кореляційного трекінгу слід використовувати у разі
необхідності високої точності вихідного результату та наявності достатньої
потужності для вирішення систем рівнянь. Трекінг на основі детектування
доречно використовувати в парі з реалізованим швидким й ефективним
детектором. Трекінг на основі нейронних мереж можна використовувати,
коли не потрібна дуже висока точність, але потрібна висока швидкість, а
також якщо вистачає потужності відеокарт та обчислювальної системи в
цілому.
Список літератури: 1.Target identity-aware network flow for online multiple target tracking /
A. Dehghan й ін. // IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition. 2015. – C. 1146-1154. 2. Bochinski E., Eiselein V., Sikora T. High-Speed tracking-bydetection without using image information // IEEE International Conference on Advanced Video and
Signal Based Surveillance. 2017. – С. 1-6.
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ПРОБЛЕМА РЕЗОНАНСНИХ ЧАСТОТ В АУДІОДОРІЖКАХ
ІНСТРУМЕНТІВ МУЗИЧНОГО ТРЕКУ
канд. техн. наук, доц. А.В. Люта, "Донбаська державна
машинобудівна академія", м. Краматорськ
Розглянуто алгоритм обробки музичних треків в програмі STUDIO
ONE. Наведено опис алгоритму пошуку і видалення резонансних частот,
які погіршують загальне звучання музичних треків. Після того як доріжки
всіх інструментів відкориговані, прослуховується фінальний файл, далі
файл порівнюється з початковим файлом, якщо аудіодоріжки інструментів
треку не поглинають одна одну, значить налаштування треку були
проведені вірно.
При пошуку резонансних частот в аудіодоріжці інструменту за
необхідністю їх можна ліквідувати в декількох крапках для того, щоб
інструмент, для якого налаштовується ця процедура, приймав краще та
більш прозоре звучання.
Перевірка звучання таким чином кожної аудіодоріжки, що входить до
треку, надає міксу більш приємного та прозорого звучання. Після цього
інструменти не заглушають один одного та «читаються» в треку.
Усі налаштування робляться переважно на слух. Результат
налаштувань необхідно перевіряти не тільки в навушниках але й на
колонках-моніторах для більш об’єктивної картини.
Алгоритм пошуку і видалення резонансних частот можна
застосовувати для вирішення конфліктів частот в будь-яких музичних
доріжках.
Наукова новизна дослідження полягає в розробці організаційнометодичної системи підготовки студентів фахівців з обробки музики.
Використовуючи програму STUDIO ONE, автор у своїх дослідженнях
розкриває глибину можливостей даної програми і наводить алгоритм з
контрольними точками виконання. Розглянута тема буде цікава
початківцям фахівцям в сфері обробки музики.
Цей самий алгоритм налаштування видалення резонансних частот
можна використовувати для вирішення частотних конфліктів будь-яких
музичних аудіодоріжок.
Список літератури: 1. Люта А. В. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни
"Цифрові системи керування та обробки інформації" (для студентів спеціальності 151) /
А.В. Люта. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – 25 с. 2. The Unofficial PreSonus Studio One 4: Users
Manual by Studio One Expert. – 407 р.
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СОЗДАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОПТИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ
acc. М.Р. Магеррамзаде, Азербайджанский Технический Университет,
г. Баку, Азербайджан
Полные оптические сети имеют очень высокую скорость передачи и
коммутации данных. Также, полные оптические сети обеспечивают
широкополосность, прозрачность, ослабление сигналов внутри сети и
маршрутизацию без модификации.
Несмотря на перечисленные особенности этих сетей, существует
также ряд недостатков с точки зрения безопасности и управления. Таким
образом, полные оптические сети уязвимы для атак на отказ в
обслуживании от различных типов атак, снижения качества обслуживания
и прослушивания каналов. В результате атак на полные оптические сети за
короткое время может произойти большая потеря данных и нарушение
устойчивости сети. Именно по этим причинам для обеспечения полной
остановки оптических сетей необходимо создание систем управления [1 –
6].
В исследовательской работе рассматривались случаи нарушения
устойчивости сети в результате атак на полные оптические сети, изучались
методы и средства, необходимые для предотвращения этих нарушений и
обеспечения устойчивости полных оптических сетей.
Список литературы: 1. Rejeb R. Fault and Attack Management in All-Optical Networks /
R. Rejeb, M. S. Leeson, R. J. Green IEEE Communications Magazine, Vol. 44, no. 11, P. 79-86,
November 2006. 2. Machuca Mas C. Failure Location Algorithm for Transparent Optical Networks /
C. Mas Machuca, I. Tomkos, O. Tonguz IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol.
23, No. 8, P. 1508-1519. 3. Medard M. Node wrappers for QoS monitoring in transparent optical
nodes / M. Medard, S. R. Chinn, P. Saengudomlert // Journal of High Speed Networks, Vol. 10, no.
4, P. 247-268, 2001. 4. Machuca Mas C. Failure Location Algorithm for Transparent Optical
Networks / C. Mas Machuca, I. Tomkos, O. Tonguz // IEEE Journal on Selected Areas in
Communications, Vol. 23, No. 8, P. 1508-1519, August 2005. 5. Medard M. Node wrappers for QoS
monitoring in transparent optical nodes / M. Medard, S. R. Chinn, and P. Saengudomlert // Journal of
High Speed Networks, Vol. 10, no. 4, P. 247-268, 2001. 6. Ramamurthy B. Impact of Transmission
Impairments on the Teletraffic Performance of Wavelength-Routed Optical Networks // Journal of
Lightwave Technology, Vol. 17, no. 5, P. 759-764, 1999.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРУГИЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ
ДЕФОРМАЦИИ СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ ЗАКАЛЕННЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС ПРИ ВСТРЕЧНОМ
СКОРОСТНОМ ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИИ ЛЕЗВИЙНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ
д-р техн. наук, проф. В.С. Майборода, д-р техн. наук, проф.
О.А. Охрименко, д-р техн. наук, проф. Н.С. Равская, НТТУ "Киевский
политехнический институт имени Игоря Сикорского", г. Киев; д-р
техн. наук, проф. А.И. Грабченко, д-р техн. наук, проф. А.А. Клочко,
д-р техн. наук, проф. А.Ю. Заковоротный, аспирант В.С. Федоренко,
Национальный технический университет "Харьковский
политехнический институт", г. Харьков
При скоростном зубофрезеровании специальными червячными
модульными твердосплавными фрезами, специальными немодульными
дисковыми фрезами [1] кинематика перемещения фрез при встречном
фрезеровании относительно обрабатываемой поверхности способствует
формированию упругой и пластической деформации (рис. 1) и реализуется
по схеме сжатия и простого сдвига.

а

б

Рис. 1. Формирование упругой и пластической деформации при скоростном
зубофрезеровании (а), после выхода зуба фрезы из зоны скольжения
При этом многочисленными исследованиями показано, что на верхней
границе (рис. 2) зоны стружкообразования и в зоне вторичной деформации
отдельные зерна формоизменяются и выстраиваются в цепочку в плоскости
сдвига, образуя так называемую текстуру, зерна цементита вытянуты вдоль
плоскости сдвига [2]. Неоднородность напряженного состояния в
деформируемом кристалле обусловливает релаксационный характер
упругого пластического течения.
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Рис. 2. Локализация деформации и текстура в зоне
стружкообразования при скоростном зубофрезеровани лезвийным
инструментом стали 34ХНМ на различных скоростях: а–v = 0,7 м/с; б –
v = 6,0 м/с
Гидростатические давления способствуют релаксации упругих
напряжений на границах зерен. В случае высокой энергии дефекта
упаковки (ЭДУ) материала зерно при деформировании поворачивается как
целое [3]. В основе этого явления лежат относительно высокая
подвижность зернограничных дислокаций и возникновение в нагруженном
поликристалле моментных напряжений. Этот эффект зависит от
обрабатываемого материала и состояния границ зерен. Поворотные
моменты, обусловливающие поворот зерен (реализацию ротационной моды
деформации), способствуют формированию цепочки зерен, вытянутых
вдоль верхней границы стружкообразования с созданием текстуры.
Процессы, сдерживающие сдвиговую деформацию зерен, сдерживают и
скольжение по границам зерен. В результате происходит сдвиг большого
числа атомных плоскостей скольжения [4].
Список литературы: 1. Shapovalov V., Klochko A., Gasanov M., Antsyferova O., Belovol A.
Optimizing the technology of reconditioning large high precision gear rims. The current state of
scientific research and technology in the industry. – Kharkiv. 2018. – № 3 (3). – Р. 59–70.
2. Васин С.А., Верещака А.С., Кушнер В.С. Резание материалов: Термомеханический подход к
системе взаимосвязей при резании. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.
3. Кабалдин Ю.Г., Олейников А.И., Шпилев А.М., Бурков А.А. Математическое моделирование
самоорганизующихся процессов в технологических системах обработки резанием.
Владивосток, Дальнаука, 2000. – 194 с. 4. Полетика М.Ф. Влияние свойств обрабатываемого
материала на процесс стружкообразования. Вестник машиностроения, 2001. – № 1. – С. 45–48.
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ
МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
канд. техн. наук, доц. В.Г. Макшанцев, магістр К.О. Семеничева,
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Проаналізована предметна область і постановлені завдання для
дослідження [1-6]. Проведено аналіз базового процесу з руху матеріальновиробничих запасів, основні господарські операції та особливості
складського та бухгалтерського обліку. Наведений перелік операцій з
документацією та функціональних обов’язків робітників для якісної
розробки програмного забезпечення.
На основі аналізу діяльності підприємства побудована функціональна
модель, що описує існуючу організацію роботи. Модель включає:
структурну функціональну модель діяльності відповідно до стандарту
IDEF0 (ієрархія SADT-діаграм); функціональну модель у вигляді ієрархії
потоків даних (DFD); модель процесів, що виконуються в певній
послідовності відповідно до стандарту IDEF3.
Розроблено програмне забезпечення АРМ для складського обліку
товарних запасів підприємства; опис завдань підсистеми і засобів її
взаємодії; представлені вимоги до апаратних засобів і порядок установки
програмного забезпечення; наведено структури баз даних, інтерфейс
користувача, форми і звіти; виконано розробка алгоритмів обробки даних і
розробка керівництва для користувача.
Автоматизація робочого місця приведе до зменшення завантаженості
робітника складу «паперовою» роботою щодо обліку та заказу виробничих
продуктів, що у свою чергу, підвіщіть ефективність роботи.
Список літератури: 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике:
учебник / Под ред. Г. А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 399 с. 2. Архангельский А.Я.
Программирование в Delphi 7. – М.: БИНОМ, 2003. – 1152 с. 3. Вендров А.М. Проектирование
программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. – М.: Финансы
и статистика, 2005 – 544 с. 4. Калянов Г.Н. CASE-технологии. Консалтинг в автоматизации
бизнес-процессов. – 3-е изд. – М.: Горячая линия - Телеком, 2002. – 320 с. 5. Маклаков С.В.
BPwin и ERwin. CASE-средства разработки информационных систем. – М.: Диалог-МИФИ,
2001. – 304 с.
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУНКУ
ПЕРСОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ
канд. техн. наук, доц. М.В. Мезенцев, канд. техн. наук, проф.
М.Й. Заполовський, магістр О.В. Компанієць, Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Здорове харчування – це важлива складова здорового способу життя.
Для багатьох людей існує проблема створення плану харчування, яка
полягає у пошуку оптимального та індивідуального поєднання продуктів
харчування з урахуванням фізичних та соціальних факторів протягом
певного періоду часу.
Останнім часом на світовому ринку відбулася справжня революція у
галузі мобільних пристроїв. Сьогодні все більше людей володіють
смартфонами, і ця цифра продовжує зростати як у розвинених, так і менш
розвинених країнах, і в усіх соціально-економічних групах. Великим
попитом користуються мобільні застосунки для здорового та
збалансованого харчування.
Проведене дослідження показало, що в даний час на ринку
представлені застосунки, призначені тільки для схуднення, хоча існує
потреба у застосунках, які будуть спроектовані або спеціально використані
для покращення харчування. Після аналізу існуючих мобільних застосунків
для здорового харчування було встановлено, що більшість обмежується
підрахунком калорій, що отримуються за день. Крім того, майже всі з них
орієнтовані на втрату ваги користувачем, а не на покращення якості
процесу харчування.
У зв’язку з вищевикладеним було вирішено розробити Androidзастосунок мовою Java з генерацією плану харчування користувача на
основі його індивідуальних особливостей для покращення здорового
харчування з урахуванням кількості поживних речовин для людського
організму.
Дослідження проводилося із застосуванням аналізу існуючих зараз
Android-застосунків, що дозволило виявити існуючи недоліки, що пов’язані
з підходом до створення раціону людини та відсутністю необхідних
рекомендацій при створенні плану харчування. На підставі результатів
аналізу було знайдено рішення у вигляді розробки методу створення плану
харчування людини та його реалізації у вигляді мобільного застосунку.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИКИ ТОЛКАНИЯ ЯДРА
канд. техн. наук, доц. А.Ю. Мельников, магистр Н.А. Кадацкий,
Донбасская государственная машиностроительная академия,
г. Краматорск
Толкание ядра – это циклический вид спорта, который может быть
описан физико-математическими формулами [1]. Для современного уровня
легкой
атлетики
улучшение
результатов
возможно
за
счет
информационных технологий. На данный момент авторами реализован
модуль для "замыкания" цикла подготовки: подбор техники, исследование
показателей при определенном уровне подготовки, расчет "процента
корректности" [2]. Для реализации модулей подбора техники и процента
коррекции использовался аппарат нейронных сетей. Следующим этапом
подготовки является коррекция самой техники по отношению к
визуальному анализу, для чего предлагается использование метода
компьютерного зрения. Это позволит проводить высокоэффективный,
быстрый и точный анализ действий, условий и окружающей среды во всех
возможных спортивных мероприятиях, поможет лучше анализировать
важные моменты подготовки, получать более точные результаты и более
эффективно тренироваться в целом [3].
Была сформулирована задача реализации модуля для улучшенной
подготовки спортсмена толкателя ядра. Предполагается использование
метода сегментации для обрисовки изображения в низко полигональную
модель, следующий этап – фильтрация изображения методом скользящего
среднего и построение правильных углов толкания с помощью
предварительной обработки похожих по антропометрии спортсменов более
высокого уровня.
Список литературы: 1. Тутевич В.Н. Теория спортивных метаний / В.Н. Тутевич. – М., 1956.
– 310 с. 2. Мельников А.Ю. Разработка информационной системы для приблизительного
нахождения показателей спортсмена-метателя при помощи математического моделирования
А.Ю. Мельников, Н. А. Кадацкий // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії:
Збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – № 2 (46). – С.145-149. 3. Introducing
Kings Artificial Intelligence, URL: https://www.nba.com/kings/blog/lab/introducing-kingsai/
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КРИПТОСТІЙКОСТІ
ВИПАДКОВИХ ТА ПСЕВДОВИПАДКОВИХ
ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
магістр Г.О. Надірян, аспірант В.В. Челак, Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Методи
тестування
випадкових
послідовностей
(ВП)
та
псевдовипадкових послідовності (ПВП) поділяються на графічні та
статистичні. Графічні тести відображають результат у вигляди графічних
залежностей статистичні властивості послідовностей, які можуть
інтерпретуватися людиною не цілком однозначно, якщо візуальне
зображення є не дуже визначеним. Графічні тести можна використовувати
для швидкої та поверхневої оцінки. Серед найбільш розповсюджених
графічних тестів виділяють наступні: гістограма розподілу елементів
послідовності, розподіл на площині, перевірка серій послідовності,
перевірка на монотонність, автокореляційна функція, профіль лінійної
складності, графічний спектральний тест. Властивості статистичних тестів
визначаються числовими характеристиками, які вказують на те, що тест
пройдено чи ні, за допомогою оцінки якості послідовності.
Пакет тестування NIST STS є стандартом для проведення дослідження
оцінки ризиків. Тести з пакету тестування NIST вважаються найбільш
оптимальними з точки зору суворості оцінювання властивостей ВП та
ПВП, гнучкістю, ефективнішими за витратами машинного часу та
доступними. У набору тестів Д. Кнута розглянути класичні емпіричні тести
для тестування ВП та ПВП. Однак більшість тестів можуть пройти не
випадкові послідовності. Пакет тестування Diehard вимагає на вхід досить
велику строку, яка повинна мати довжину не менше 224 біта.
До пакету тестування NIST STS входять таки тести: частотний
побітовий тест, частотний тест у межах блоку, перевірка серій
послідовності, перевірка максимальної довжині серії в блоці, перевірка
рангу бінарної матриці, дискретне перетворення Фур’є, перевірка на
відповідність шаблону, якій не перетинається, перевірка на відповідність
шаблону, якій перетинається, універсальний статистичній тест Маурера,
перевірка на лінійну складність, перевірка підпослідовностей, перевірка
апроксимованої ентропії; перевірка накопичених сум, перевірка на довільні
відхилення, перевірка варіанту випадкових відхилень. Результатом тестів є
p значення ймовірності, яке представляє собою величину, яка описує
наскільки ймовірно, що гіпотеза H0 вірна, часто p значення називають
"хвостовою ймовірністю". NIST дає рекомендацію, що для тестів рівень
значущості α повинен бути не менше 0.001 та не більше 0.018. Якщо
значення p ≥ α, то послідовність вважається випадковою з достовірністю
99.9%.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
NFC ЧИПІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
ВІДВІДУВАННЯ
магистр Б.Є. Назаренко, канд. фіз.-мат. наук, проф. О.П. Черних,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Технологія NFC (Near Field Communication) – це, фактично, спосіб
передачі даних на дуже короткій відстані. Однак, не можна плутати його з
Bluetooth. В основу роботи NFC чипа закладена радіочастотна
ідентифікація (RFID) і головню метою технології є встановлення пристрою,
якого до нього піднесли. Величезна перевага полягає у тому, що для роботи
не потрібно, щоб обидва пристрої були активними.
Існує два види NFC – активні та пасивні. Для роботи технології
потрібен хоча б один пристрій з активним чипом. Активні NFC
встановлюють в смартфонах, планшетах, розумних годинниках і фітнесбраслетах, платіжних терміналах, фотоапаратах і відеокамерах,
аудіотехніці, ігрових приставках, пасивні чипи – в банківські картки, NFCмітки і брелки, проїзні квитки, аксесуари для смартфонів, ключі від
домофонів. Таким чином, часто використовують NFC чипи у
повсякденному житті, навіть не знаючи про це.
Багато фірм та університетів мають індивідуальну картку-перепустку.
Зазвичай вона має штрих-код, NFC чип або магнітну стрічку, який
сканується на вході до закладу. Недоліками даної системи є: картаперепустка повинна завжди бути з людиною, займає більше місця в
порівнянні зі звичайною наліпкою, за її допомогою враховують лише час
між скануванням на вході та виході, можна легко загубити чи зламати, на її
друк використовується багато часу.
У роботі авторами для ведення статистики відвідування занять було
використано NFC чипи. Для цього був розроблений Android-додаток на
мові Java, який буде доступний для скачування на смартфон. Для
подальшого використання необхідно ввести тільки свої дані.
Схожі технології використовуються у IDmatic-Guest, BlueBooking,
Timepad Check-in, але ці сервіси платні.
Таким чином, для "журналу відвідувань" буде використовуватись
лише додаток, а не дороге обладнання. У наш інформаційний час кожна
людина використовує величезну кількість техніки, у тому числі смартфон.
Він завжди знаходиться під рукою та не треба думати де є картаперепустка, бо вона завжди у смартфоні.
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КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ
ПРОЦЕСОМ ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦИЇ
магістр І.В. Науменко, ст. викладач О.В. Пугановський, Національний
технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
м. Харків
В останні роки відбувається розширення споживчого сектору сирів,
що виготовлені на основі молока або молоковмісних сумішей. Від складу
сировини залежить технологія її подальшої переробки. Створення гнучких
систем автоматизованого керування такими процесами, дозволяє зменшити
час налаштування і підвищити інтенсивність процесу при зменшенні
енерговитрат та підвищенні якості продукції. Також, значним збурюючим
фактором є фізико-хімічний та біологічний склад сировини. В ході
виконання магістерської роботи, запропоновано один з варіантів системи
автоматизації, що полегшує роботу технологів по налаштуванню.
Запропонована система складається з мікропроцесорних засобів
регулювання локальних параметрів та SCADA на верхньому рівні.
Обчислення заданих значень регульованих параметрів проводиться на
основі даних, що задають за результатами лабораторного дослідження
вхідної сировини [1]. Процес може бути налаштований програмно на
послідовність стадій пастеризації і переробки у залежності від рівня
бактеріального фону сировини.
Також, на основі вхідних даних, відбувається розрахунок кількості
доданих мінеральних домішок і сичужних препаратів. Це дозволяє при
різній якості сировини отримувати вихідний продукт, що відповідає
технологічним нормам. Це особливо актуально при використанні сировини,
що отримана від чисельних приватних господарств. Крім цього, за рахунок
автоматичного налаштування за попередньо заданими шаблонами,
можливий випуск невеликих партій продукції різних сортів.
Таким чином, запропонована система, дозволяє підвищити
енергоефективність та економічні показники виробництва в цілому за
рахунок використання системи пов’язаних параметрів.
Список літератури: 1. Бабіченко А.К. Математичне моделювання об'єктів керування хімічних
і фармацевтичних виробництв: навч. посібник / І.Л. Красніков, А.К. Бабіченко, В.І. Вельма,
М.О. Подустов, О.І. Зайцев, Ю.А. Бабіченко; за ред. А.К. Бабіченко – Харків: Вид-во TOB
"С.А.М." – 2015 р. – 224 с.
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗГОРТАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
д-р. техн. наук, проф. В.І. Носков, магістр О.В. Лазебний,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Автоматизація ефективно застосовується на сучасному етапі розвитку
людства з метою досягнення зростання показників ресурсозбереження,
поліпшення екології навколишнього середовища, якості, надійності та
швидкої розробки продукції. В зв’язку з бурхливим розвитком ІТ сфери,
методологія DevOps дає змогу використовувати найдосконаліші методи
автоматизації та поставки програмного продукту. Нове програмне
забезпечення дозволяє впроваджувати комп’ютерні технології у
нетрадиційній сфері діяльності підприємства, що проявляється в інтеграції
виробничих процесів та управління ними.
Протягом останніх десяти років стався значний зсув у підході, який
кардинально змінив увесь IT-ландшафт. Розробники, втомлені від
постійного очікування зворотного зв’язку, почали писати програмне
забезпечення, яке автоматизує операційні завдання. Водночас фахівці ІТпідрозділів почали делегувати свої глибокі знання й багатий досвід у
програмне забезпечення, яке написане розробниками. Сьогодні, коли дуже
чіткі межі між розробкою та експлуатацією почали зникати, це призвело до
прискорення всього життєвого циклу програмного забезпечення, більш
коротких сесій забезпечення якості та багатьох інших змін. З’являються
нові процеси, такі як управління без перервною інтеграцією й
безперервним розгортанням. Багато великих програмних рішень, які
розроблені за допомогою методології DevOps, розгортаються по кілька
разів на день, а не кілька разів на рік, як було раніше.
В роботі проведено аналіз існуючих підходів до розробки архітектур
систем автоматизованого безперервного розгортання програмного
забезпечення. На основі цього аналізу в якості базової методології було
обрано DevOps. Виходячи поставленої задачі було взято наступний список
інструментів DevOps: Code: Git; Build: Maven; Test: Junit, Selenoid;
Release: Jenkins; Deploy: Docker, AWS, Nexus; Operate: Chef, Zabbix,
Grafana, Keycloak. Запропоновано архітектуру взаємодії сучасних
компонентів методології DevOps, яка на відміну від існуючих
архітектурних рішень, використовує сучасні компоненти, що дозволяє
скоротити час на розробку, тестування та розгортання програмного
забезпечення.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ
ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У СПОРТСМЕНІВ
канд. техн. наук, ст. викл. Я.В. Носова, асп. О.Ю. Прісич, д-р техн.
наук, проф. О.Г. Аврунін, Харківський національний університет
радіоелектроніки, м. Харків
Доказова функціональна діагностика стану верхніх дихальних шляхів
і, зокрема її реалізація при виконанні фізичних навантажень, є складним
процесом, незважаючи на велику кількість розроблених методів.
Порушення носового дихання найчастіше виявляються під час фізичних
вправ – у форсованому режимі дихання. При цьому спортсмен переходить
на режим дихання ротом. Тому, доцільним є визначення моменту часу та
відповідної пневматичної потужності дихання, при яких для подальшого
виконанні фізичних вправ спортсмен переходить на ротове дихання. Для
цього необхідно використовувати методи задньої активної риноманометрії
та досліджувати режим повітряного потоку в носовій порожнині в динаміці
під час інтенсивного вдиху, що забезпечує максимальну подачу кисню в
легені. Також, доцільно визначити межу переходу між режимами течії з
лінійною та квадратичною залежностями перепаду тиску від вітрати
повітря. В останньому режимі відбувається різке зростання перепаду тиску
при непропорційно повільному збільшенні витрати повітря. Швидкий
перехід до квадратичної залежності перепаду тиску від витрати повітря
відповідає особам з обструктивними порушеннями носового дихання, що
призводить до необхідності переходу на нефізіологічне дихання ротом при,
навіть, незначних фізичних навантаженнях. Отримані дані можуть
використовуватися в сучасній спортивній і реабілітаційній медицини, та
при тестуванні потенційних можливостей спортсменів здійснювати фізичні
навантаження.
Список літератури: 1. Прісич О. Ю. Особливості дихання під час фізичних навантажень в
різноманітних видах спорту / О. Ю. Прісич, А. П. Грохова // Матеріали 19-ї Міжнародної
науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». –
Кременчук. – 2020. – С. 34–36. 2. Аврунін О.Г. Інформаційні технології підтримки прийняття
рішень при визначенні порушень носового дихання: монографія / О.Г. Аврунін,
Є.В. Бодянський, В.В. Семенець, В.О. Філатов, Н.О. Шушляпіна. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 125
с.
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ПРОЕКТУВАННЯ ЧЕРВЯЧНИХ ФРЕЗ ДЛЯ ЗУБЧАСТИХ
КОЛІС З ПРИПУСКОМ ПІД ЗУБОШЛІФУВАННЯ
д-р техн. наук, проф. О.А. Охріменко, НТТУ"Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ; д-р техн. наук, проф.
О.О. Клочко, д-р техн. наук, проф. М.И. Гасанов, д-р техн. наук, проф.
О.Ю. Заковоротний, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків; канд. техн. наук,
с.н.с. С.В.Рябченко, Інститут надтвердих матеріалів АН України,
м. Київ
Зубошліфування зубчастих коліс на даний час, є найпоширенішою
операцією фінішної обробки зубчастих коліс. Особливістю таких коліс, що
попередньо профіль зубчастого колеса формується так, щоб забезпечити
необхідний припуск матеріалу на операції зубошліфування, при чому за
звичай обробляється шліфуванням тільки бічна сторона зуба, западина і
перехідна крива не обробляються. Відповідно для цього формується
профіль зубчастого колеса з так званою "викруткою", який на відміну від
стандартного профілю зубчастого колеса, формується вихідною
інструментальною рейкою з "протуберанцем", що унеможливлює
виготовлення таких зубчастих коліс інструментом, в основу якого
покладено стандартний вихідний контур, це значно ускладнює
конструкцію такого інструмента. Особливо це стосується черв’ячних фрез
для крупномодульних зубчастих коліс, які зазвичай обробляються збірним
інструментом і відповідно при його проектуванні
є необхідність
відтворення вихідного інструментального контуру з "протуберанцем", що
ускладнює цей інструмент та збільшує його вартість. Способи реалізації
вихідного контуру з протуберанцем пластинами різної форми, від відомих
виробників цього інструменту показано на рис.1.

а)
б)
а) "Sandvik Coromant", б) "Ingersoll", в) "LMT Fette"

в)

Рис. 1. Реалізація вихідного інструментального контуру з
"протуберанцем" для збірних фрез світових виробників
В роботі вирішено задачу використання в якості вихідних
інструментальних поверхонь (ВІП) черв’ячних збірних фрез стандартний
профіль інструментальної рейки зі зменшеним кутом профілю, що дозволяє
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отримувати необхідний профіль зубчастого колеса з "викружкою" під
подальше
зубошліфування
без
використання
профілю
з
"протуберанцем" [1]. Також така ВІП може бути утворена різальною
кромкою непереточуваних твердосплавних пластин (НТП) стандартної
форми , що значно здешевлює таку конструкцію інструменту в порівнянні з
(рис.1.) і забезпечує створення необхідної геометрії різальної частини. Для
вирішення цього завдання було проаналізовано формоутворення профілю
зубчастих коліс під зубошліфування на прикладі зубчастого колеса
маневрового тепловозу з наступними параметрами: m = 10, Zk = 17,
х = 0,505 (рис. 2).

а)

б)

в)

г)

а) профіль інструментальної рейки з протуберанцем, б), в), г) профіль
перехідної кривої зубчастого колеса при різних кутах протуберанця: 5 0, 100,
150.
Рис. 2. Формотуворення зубчастих коліс рейкою з протуберанцем:
радіус округлення вершини протуберанця:1 – 0,1мм; 2 – 0,4мм; 3 – 0,8мм,
4 – мм, 5 – 2мм.
Відповідно до результатів розрахунків формотуворення зубчастих
коліс з "протуберанцем" кут протуберанця 50 (рис. 2,б) не зовсім придатний
до використання, так як формує підрізання профілю вище активної частини
зуба колеса. Результати моделювання формоутворення зубчастого колеса з
кутом профілю 00, 20, 80 (рис. 3) показали, що для отримання неодхідної
форми западини зубчастого к "викружкою" можна отримати стандартним
профілем без "протуберанця" [1, 2].

.
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а)

б)

в)

г)

д)
а) профіль інструментальної рейки, б) послідовні положення рейки, в)
профіль зубчастого колеса з "викружкою", г) профіль перехідної кривої
зубчастого колеса при різних значеннях радіусу округлення вершини зуба
рейки Ra0:1 – 0,1мм; 2 – 0,4мм; 3 – 0,8мм, 4 – 1мм, 5 – 2мм., д) реалізація
інстументальної рейки пластинами стандартної форми.
Рис. 3. Формоутворення зубчастих коліс рейкою з кутом профілю 80.
Таким чином, проаналізувавши результати розрахунків, для
подальшого проектування збірної черв’ячної фрези рекомендується
обирати інструментальну рейку без протуберанця, яка має кут профілю
зуба αn0 = 8°, та радіус округлення вершини зуба 0,1мм, який можна
реалізувати пластинами стандартної ромбічної форми, що значно знижує
вартість такого збірного інструменту і спрощує його експлуатацію.
Список литературы: 1. Пермяков А.А., Клочко А.А., Охрименко А.А. Мироненко Е.В,.
Миранцов С.Л. Исследование контактного поля резания червячной фрезы с раздельной схемой
формообразования. XХ Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка,
технологія та інженерна освіта", 10 вересня – 13 вересня 2019 року в Національному
технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
– Київ: НТУУ "КПІ", 2019. – Т. 4. – С. 332 – 334. 2. Актуальность дифференцированного и
комплексного прогнозирования в условиях имитационного моделирования технологического
обеспечения эксплуатационных свойств крупномодульных зубчатых колес / А.А. Пермяков,
А.Н. Шелковой, А.А. Клочко, А.А. Охрименко, М.И. Гасанов // Збірник наукових праць.
Прогресивні технології в машинобудуванні: Тези докладів VІІ-oї Всеукраїнської науковотехнічної конференції, 5-9 лютого 2018 р. – Національний університет "Львівська
політехніка". – Львів, 2018. – С. 127–129.
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РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ
РУКОПИСНИХ СИМВОЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
магістр М.Г. Парасочка, канд. техн. наук, доц. Г.В. Гейко,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Розпізнавання рукописного тексту є непростим завданням, що має
безліч особливостей. Існує багато різних програм для вирішення цієї задачі.
Алгоритми розпізнавання символів дозволяють заощаджувати час для
запису інформації з рукописних документів на комп'ютер. Однак, не всі
програми мають змогу розпізнавати специфічні символи. Наприклад, не всі
мають змогу зчитувати трохи спотворений текст з подальшим
перетворенням у документ високої якості.
У зв’язку з цим, було розроблено веб-додаток для розпізнавання
рукописних символів за допомогою найсучасніших фреймворків Angular та
Asp.Net Core, що сприяло підвищенню якості та швидкості розробки
програмного продукту. На сьогоднішній день веб-додатки відіграють
значну роль у нашому житті. Їх перевагами перед звичайними програмами
є те, що доступ до них можна отримати із будь-якої точки світу, вони
незалежні від платформи, оновлення виконується простіше, вони адаптивні
до мобільних додатків.
В розробленому програмному продукті розпізнавання символів
здійснюється завдяки використанню нейромережевих технологій. Кожен із
користувачів веб-додатку має змогу навчити нейронну мережу
розпізнавати свої власні символи [1, 2]. Крім того, веб-додаток має
можливість перекладу інтерфейсу користувача на різні мови, його дизайн є
адаптивним під різні розширення екрану, має анімацію, що робить його
більш популярним і сприяє підвищенню кількості користувачів.
Список літератури: 1. Charu C. Aggarwal Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. –
Springer Publishing Company, Incorporated, 2018. – 497 p. 2. Christopher M. Bishop Pattern
Recognition and Machine Learning. – Springer Science+Business Media, 2006. – 758 p.
3. Freeman A. Pro ASP.NET Core 3. – Apress, 2020. – 1086 p.
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МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ
КОРЕНЕВОГО КАНАЛУ ПРИ ЕНДОДОНТИЧНОМУ
ЛІКУВАННІ
асп. О.М. Перепелиця, канд. техн. наук, доц. Т.В. Носова, Харківський
національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Робоча довжина кореневого каналу – це найголовніший покажчик для
лікаря, що здійснює ендодонтичне лікування. Для обробки і пломбування
рекомендована зона між зовнішнім орієнтиром на коронці зуба та апікальна
констрикція – звуження кореневого каналу [1]. Внутрішньоротова
рентгенограма дозволяє отримати інформацію про напрям вигинів
кореневих каналів, а також дозволяє визначити робочу довжину.
Рентгенограма представлена як монохромне зображення 8-ми бітовим
представленням інтенсивності. Було проведено дослідження із даними, які
були отримані за допомогою візіографа та розроблено програмне
забезпечення для їх аналізу [2]. Виділення кореневого каналу зуба
проводилося завдяки пороговій сегментації [3]. Всі значення яскравості, які
знаходяться в області вище ніж гранічне, належать до об'єктів, все що
нижче – до фону. Аналізуючи внутрішньоротову рентгенограму було
визначено, що пікселі із більшою яскравістю відповідають зоні кореневого
каналу. На межі між областю об'єкта і фону знаходиться граничний шар –
крива лінія, вздовж якої виконується виділення сегмента, якщо він
задовольняє умові фільтрації низькочастотних шумів [4, 5]. Виділений
сегмент відповідає архітектоніці полості каналу та є об’єктом для
подальшого аналізу та остаточному визначенні довжини каналу [2].
Список літератури: 1. Латышева С. Основные принципы эндодонтического препарирования
зубов / С. Латышева, О. И.Абаимова, Е.А. Бондарик., 2003. 2. Перепелиця О.М. Сегментація
дентальної рентгенограми при ендодонтичному лікуванні / Перепелиця О.М.. // Біофізичний
вісник. – 2021. – № 45. – С. 21–31. 3. Avrunin O.G. Using a priori data for segmentation
anatomical structures of the brain / O.G. Avrunin, M.Y. Tymkovych, S. P. Moskovko, et. al. // Przegląd
Elektrotechniczny, Vоl. 93-5. – 2017. – P. 102-105. 4. Tymkovych, M. Y., Avrunin, O.G. Farouk,
H.I. Reconstruction method of the intact surface of surgical accesses. Eastern-European Journal of
Enterprise Technologies, 2014, 9 (70). – Р. 37-41. 5. Аврунин О.Г. Визуализация верхних
дыхательных путей по данным компьютерной томографии/ О.Г. Аврунин // Радиоэлектроника
и информатика. – 2007. – № 4. – С. 119–122.
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БЕЗПЕЧНА МАРШРУТИЗАЦІЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КІБЕРСТІЙКОСТІ У ПЛОЩИНІ ДАНИХ ПРОГРАМНОКОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ
студ. М.А. Персіков, студ. В.О. Лемешко, Харківський національний
університет радіоелектроніки, м. Харків
Обґрунтовано необхідність підвищення кіберстійкості засобами
протокольних рішень щодо безпечної маршрутизації в програмноконфігурованих мережах (Software-Defined Networks, SDN) [1, 2]. Слід
зазначити, що забезпечення кіберстійкості вимагає адаптивного відгуку
SDN на можливі відмови та зловмисні атаки з мінімізацією шкідливого
впливу на функціонування мережі та збитків, використання ресурсної
надлишковості для захисту (резервування) критичних елементів мережі
(вузлів, каналів або сегментів), балансоване використання наявного
мережного ресурсу в процесі багатошляхової безпечної маршрутизації
тощо [1]. Отже, було проведено чисельне дослідження моделі безпечної
багатошляхової
маршрутизації
фрагментованих
конфіденційних
повідомлень [2] у площині даних SDN. З урахуванням значень імовірностей
компрометації каналів зв’язку визначено
імовірності компрометації
конфіденційного повідомлення. Відповідно до отриманих результатів
використовувана модель безпечної багатошляхової маршрутизації
фрагментованих конфіденційних повідомлень із надмірністю забезпечує
кращу збалансованість частин повідомлень за маршрутами. Результати
проведеного чисельного дослідження довели адекватність обраної моделі
безпечної багатошляхової маршрутизації для її використання у площині
даних програмно-конфігурованих мереж.
Список літератури: 1. Lemeshko O, Yeremenko O., Shapovalova A., Hailan A.M., Yevdokymenko
M., Persikov M. Design and Research of the Model for Secure Traffic Engineering Fast ReRoute
under Traffic Policing Approach. 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of
Designing and Application of CAD Systems (CADSM). Proceedings. Lviv, Ukraine, 2021, P. 23-26.
DOI: 10.1109/CADSM52681.2021.9385253. 2. Yeremenko O., Lemeshko O., Persikov A. Secure
routing in reliable networks: proactive and reactive approach. Shakhovska N., Stepashko V. (eds)
Advances in Intelligent Systems and Computing II. CSIT 2017. Advances in Intelligent Systems and
Computing, vol 689. Springer, Cham, 2018, pp. 631-655. DOI: 10.1007/978-3-319-70581-1_44.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ
ПРОГРАМУВАННЯ GOLANG
магістр Д.М. Петров, канд. фіз.-мат. наук, проф. О.П. Черних,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
У теперішній час існує велика кількість камер відеоспостереження, від
дешевих до дуже дорогих. У кожної з них є свої переваги і недоліки. Як
правило, ціна на камери залежить від комплектації та якості
комплектуючих. І зазвичай компанії, які випускають камери, іноді
економлять на якості продукції або завищують ціни завдяки додатковим
програмним рішенням.
Авторами запропоновано проект, який є функціональним рішенням
для спостереження за місцевістю. Він включає камеру як окремий продукт;
сервер як додатковий атрибут системи відеоспостереження; створене
хмарне сховище. Ключовим моментом є камера, яка працює по одній з
новітніх технологій, розробленої компанією Google для трансляції відео без
високих навантажень на мережу як сучасне рішення для повсякденного
використання.
Обчислення, що пов’язані з відео, виконуються на камері апаратно.
Завдяки цьому, зменшується час на перекодування зображення. Все це
можливо, тому що камера побудована на основі однопалатного комп’ютера
з процесором H2 Quad-core Cortex-A7.
Сервер для роботи з відео, був написаний на мові програмування Go.
Мова Go розроблялася, як мова програмування для створення
високоефективних програм, що працюють на сучасних розподілених
системах та багатоядерних процесорах. Вона може розглядатися як спроба
створити заміну мовам С і C++ з урахуванням комп'ютерних технологій,
що змінилися, і накопиченого досвіду розробки великих систем.
Завдяки сучасній мові програмування та сучасним компонентам
проекту, камера має не велику ціну та великі можливості для
вдосконалення та введення новітніх технологій.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНОГО МЕТОДУ КЛАСИФІКАЦІЇ З
ОБМЕЖЕННЯМИ У ЛОГІСТИЦІ
д-р фіз.-мат. наук О.С. Пічугіна, канд. техн. наук, доц. О.Б. Маций,
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ",
Харківський національній автомобільно-дорожній університет,
м. Харків
Ринок гірських порід України характеризується високим ступенем
насиченості зважаючи достатніх запасів сировини, що дає можливість
експортувати продукцію за конкурентними цінами. Конкуренція в цьому
сегменті має також регіональний характер, оскільки, зважаючи на незначну
відмінності по геологічному складу і "фракційності" гірських порід,
ключова конкуренція спостерігається в сфері логістичних витрат і
можливості доставки продукції різними партіями і видами транспорту.
Постановка задачі. Партії гірських порід видобуваються в декількох
кар'єрах і поставляються споживачеві. Необхідно скласти план поставки
деякого набору партій, щоб мінімізувати загальні витрати на доставку, на
перевищення ціни гірських порід запитам постачальників і штрафи за
поставку гірських порід більш низької якості. При цьому заявки
споживачів обов'язкові до виконання.
Дану задачу можна представити як задачу класифікації, де елементами
вибірки є партії, а класами  споживачі. При цьому, з одного боку,
накладаються додаткові обмеження на обсяг поставок споживачеві, з
іншого боку, з'являється цільова функція. Ці дві обставини не дозволяють
вирішити це завдання як завдання класифікації, і тому в даній роботі ми
пропонуємо гібридний підхід, що поєднує завдання регресії, яка формує
прогноз собівартості партій та узагальнену задачу про призначення,
безпосередньо відображає ці партії на безліч споживачів. Такий підхід
дозволить, з одного боку, застосувати методи машинного навчання на
партіях гірських порід, які раніше видобуваються в цих кар’єрах, а з іншого
боку, застосувати метод лінійного програмування у другій фазі методу.
Напрямки подальшої роботи: узагальнення на більш високий клас
практичних задач; збір даних по місцю розташування кар’єрів України і
структури їх гірських порід з подальшим обчислювальним експериментом
по представленому підходу; узагальнення на клас задач стохастичного
програмування, в якому бере участь не тільки прогнозна ціна, але і прогноз
середньоквадратичного відхилення від середньої ціни.
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МЕТОДИ ДЕРЕВ КЛАСИФІКАЦІЇ В ЗАДАЧАХ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ
доктор технічних наук, доц. І.Ф. Повхан, ДВНЗ "Ужгородський
національний університет", м.Ужгород
Аналізуючи проблематику деревоподібних моделей класифікації та
розпізнавання, можна побачити певний брак поточних досліджень у цьому
напрямку. Проте, представлення навчальних вибірок великого об‘єму у
вигляді структур логічних дерев має свої суттєві переваги для
економічного опису даних та ефективних механізмів роботи з ними. Тобто
процедура покриття навчальної вибірки набором елементарних ознак у
випадку логічних дерев або покриття навчальної вибірки фіксованим
набором автономних алгоритмів розпізнавання та класифікації у випадку
дерев алгоритмів породжує фіксовану деревоподібну структуру даних, яка
певною мірою забезпечує навіть стиск та перетворення початкових даних
навчальної вибірки – а, отже, дозволяє суттєву оптимізацію та економію
апаратних ресурсів системи. Галузь застосування концепції дерев
класифікації нині надзвичайно об‘ємна, а множина задач та проблем, які
розв‘язуються даним апаратом може бути зведена до наступних трьох
базових сегментів – задача опису структур даних, задача розпізнавання та
класифікації, задача регресії [1 – 3]. Так, здатність дерев класифікації
виконувати одномірне розгалуження для аналізу впливу окремих змінних
дає можливість працювати зі змінними різних типів у вигляді предикатів. У
цьому разі структура логічного дерева представлена у вигляді гілок та
вузлів, причому на гілках дерева розташовуються деякі мітки, від яких
залежить цільова функція, а у вузлах знаходяться значення функції
розпізнавання або розширені атрибути переходів. Така концепція логічних
дерев активно використовується в інтелектуальному аналізі даних, де
кінцева мета полягає в синтезі моделі, яка прогнозує значення цільової
змінної на основі деякого набору початкових даних на вході інформаційної
системи [4, 5].
Список літератури: 1. Povhan I. General scheme for constructing the most complex logical tree of
classification in pattern recognition discrete objects / I. Povhan // Електроніка та інформаційні
технології : зб. наук. пр. – Львів, 2019. – Вип. 11. – С. 112–117. 2. Srikant R. Mining generalized
association rules / R. Srikant, R. Agrawal // Future Generation Computer Systems. – 1997. – Vol. 13,
– № 2. – P. 161–180. 3. Василенко Ю. А. Концептуальна основа систем розпізнавання образів
на основі метода розгалуженого вибору ознак / Ю. А. Василенко, Е. Ю. Василенко, І. Ф. Повхан
// European Journal of Enterprise Technologies. – 2004. – №7(1). – С. 13–15. 4. Повхан І. Ф.
Особливості синтезу узагальнених ознак при побудові систем розпізнавання за методом
логічного дерева / І.Ф. Повхан // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання ІТКМ2019 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2019. – С.
169–174. 5. Povhan I. Designing of recognition system of discrete objects / I. Povhan // 2016 IEEE
First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, 2016, Ukraine.
– Lviv, 2016. – P. 226–231.
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МОДЕЛЮВАННЯ 3D КОЛИВАНЬ БАЛКИ НА ТРОСІ
ПРИЄДНАНОМУ ДО РУХОМОГО ВІЗКА
канд. техн. наук, доц. С.В. Подлєсний, Донбаська державна
машинобудівна академія, м. Краматорськ
Дослідження просторового руху багатоланкових коливальних
маятникових систем з розподіленою масою актуальне насамперед з точки
зору експлуатації вантажопідйомних механізмів і машин, таких як баштові,
мостові, козлові, консольні, портальні та інші крани.
Розглянуто просторовий рух механічної системи де важка балка
заданої маси і розмірів підвішена одним кінцем невагомим нерозтяжним
тросом до візка, який без опору може рухатись по горизонтальним
напрямним. Система має п’ять ступенів вільності. На основі апарату
аналітичної механіки і рівнянь Лагранжа отримана математична модель
розглядуваної механічної системи у вигляді системи п’яти нелінійних
диференціальних рівнянь другого порядку. Математична модель
реалізована у вигляді комп’ютерної програми, яка дозволяє визначити
координати (положення) балки в будь-який момент часу, побудувати
траєкторію руху центра мас, визначити кінематичні характеристики руху,
розрахувати натяг тросу і визначити його екстремальне значення. На
підставі проведеного числового експерименту побудовані графіки і фазові
траєкторії цих параметрів, в тому числі - 3D траєкторія руху центра мас
балки. Система може демонструвати досить складну динаміку в залежності
від початкових умов, про що свідчать результати чисельних розрахунків.
При певних умовах можлива хаотична поведінка системи. Маючи
математичну модель і програму розрахунку можна проводити подальші
дослідження розглянутої системи, виявляючи положення стійкої та
нестійкої рівноваги, режими автоколивань, виявляючи області різних за
характером періодичних і хаотичних режимів, біфуркації і ін. Дослідження
проводилось за нелінійною моделлю без використання асимптотичних
методів, що дозволило виключити методологічну похибку рішення.
Отримані результати можуть бути використані при моделюванні керованих
маятникових рухів різних механічних систем. Методика і програма
рекомендуються для вирішення прикладних завдань проектування і
експлуатації різних вантажопідйомних систем і технічних пристроїв,
здатних демонструвати складну поведінку. У методичному плані
пропонований матеріал цікавий для студентів і аспірантів в плані навчання
принципам побудови та аналізу складних нелінійних просторових
динамічних систем.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LoRaWAN В
АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
канд. техн. наук, доц. А.О. Подорожняк, магістр А.О. Давиденко,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків, Україна
Для України має велике значення автоматизація технологічних
процесів та підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва
[1]. У сьогоденні розвиток технології LoRaWAN займає важливе місце як у
виробництві, так і в аграрній галузі. Адже завдяки енергоефективним
частинам, які збирають інформацію, можливо досягнути великої
продуктивності на місцях встановлення певних датчиків за рахунок
автоматизації окремих процесів.
Особливістю технології LoRaWAN (від англ. Long-range Wide-area
Network), що також має назву LPWAN (від англ. Low-power Wide-area
Network), від якої була відгалужена, є відправлення невеликих об’ємів даних
на велику відстань (10-15 км) за допомогою бездротових технологій з
використанням інформації з різних типів пристроїв [2], а саме: датчиків,
лічильників, сенсорів тощо. Технологія LoRaWAN базується на методі
модуляції з розширеним спектром, з використанням технології chirp spread
spectrum [3]. Застосування цієї технології дозволяє контролювати обстановку
на обраних сільськогосподарських ділянках та надає можливість вжити
заходів, якщо ситуація буде несприятлива.
Метою доповіді є дослідження технології LoRaWAN на прикладі
розробки моделі системи у межах аграрної галузі.
У ході дослідження мережі LoRaWAN було розроблено модель
автоматичної системи поливу ґрунту, яка використовує датчики вологи на
віддалених пристроях та відсилає показання датчика на сервер за
допомогою вбудованої системи контролю. Дана розробка може бути
використана в аграрній галузі України для впровадження технології
інтернету речей з метою впровадження Концепції діджиталізації
агросектору під час автоматизації поливу ґрунту на великих площинах.
Список літератури: 1. Podorozhniak A., Balenko O., Sobol V. Model and algorithms for determining the
location and position of agricultural machinery during the movement // Innovative Technologies and Scientific
Solutions for Industries. – No. 2 (16). – 2021. – P. 32–38. 2. LoRa and LoRaWAN: A Technical
Overview.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://loradevelopers.semtech.com/documentation/tech-papers-and-guides/lora-and-lorawan/. – 30.09.2021.
3. Berni A., Gregg W. On the Utility of Chirp Modulation for Digital Signaling // IEEE Transactions on
Communications. 1973. – Vol. 21. – Is. 6. – P. 748–751.
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CNN HYPERPARAMETERS OPTIMIZATION APPLIED TO
EUROSAT DATASET
PhD, Associate Prof., A.A. Podorozhniak, PhD Student, V.A. Yaloveha,
Master Student D.M. Hlavcheva, National Technical University "Kharkiv
Polytechnic Institute", Kharkiv
Machine learning algorithms are used in many fields in the modern world.
However, building well-performing machine learning applications requires
highly specialized data scientists and domain experts [1]. Every machine
learning system has hyperparameters. Recent deep neural networks crucially
depend on a wide range of hyperparameter choices about the neural network’s
architecture, regularization, and optimization [2]. It is necessary to set values of
numerous hyperparameters prior to the learning process. But with modern
algorithms, the evaluation of a given hyperparameter setting can take a
considerable amount of time and the search space is often very high-dimensional
[3].
There are three classical and commonly used approaches for finding optimal
hyperparameters: Grid Search, Random Search, Bayesian Optimization. Grid Search
is resource-intensive and execution time even for a shallow neural network. Random
Search uses a random selection from hyperparameters space and shows good results.
The latest research introduces a new BOHB method, which combines Bayesian
optimization and Hyperband algorithms [4].
Modern neural networks are successfully applied to satellite image
classification problems [5]. EuroSAT dataset consists of 27,000 images across 34
European countries. Several experiments were carried out on the EuroSAT dataset.
The explanation of Random Search and BOHB algorithms is provided. It is
established that the BOHB algorithm is more effective and could find better neural
network hyperparameters configuration which could increase classification
accuracy on the EuroSAT dataset.
References: 1. Zöller M. A., Huber M. F. Benchmark and survey of automated machine learning frameworks
// Journal of Artificial Intelligence Research. – 2021. – V. 70. – P. 409-472. 2. Feurer M., Hutter F.
Hyperparameter optimization // Automated machine learning. – Springer, 2019. – P. 3-33. 3. Hinz T. et al.
Speeding up the hyperparameter optimization of deep convolutional neural networks // International Journal of
Computational Intelligence and Applications. – 2018. – Vol. 17. – No. 2. – 1850008. 4. Falkner S., Klein A.,
Hutter F. BOHB: Robust and efficient hyperparameter optimization at scale // International Conference on
Machine Learning. – PMLR, 2018. – P. 1437-1446. 5. Yaloveha V. et al. Fire hazard research of forest areas
based on the use of convolutional and capsule neural networks // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on
Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – IEEE, 2019. – P. 828-832.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ
ВЕБ-ДОДАТКУ
магістр А.О. Попов, канд. техн. наук, доц. Г.В. Гейко, Національний
технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
м. Харків
Ринок IT в останні роки має високий темп розвитку і щоденно
потребує усе більшу кількість спеціалістів. Пов’язано це з тим, що усе
більше компаній переходять до режиму онлайн-торгівлі, щоб збільшити
кількість клієнтів. Як результат, підвищується рівень навантаження на
серверні станції і системи в цілому, що впливає на їх швидкість і
стабільність роботи. На даний момент ця проблема є актуальною для
багатьох сфер і тому так зване "тестування і аналіз продуктивності" стає
все більш розповсюдженим напрямком у тестуванні програмних продуктів
[1, 2].
Раніше для підвищення продуктивності програмних продуктів
використовувався підхід із збільшенням кількості серверів, але із часом
підтримка таких станцій стає все дорожчою. Другим підходом є заміна
фізичних машин на віртуальні, які розгорнуті у хмарних сервісах (такий
підхід є дешевшим і зручнішим). Крім цього, постійно удосконалюються
інструменти для тестування і аналізу систем на стабільність.
У зв’язку з цим, була розроблена система автоматизованого
тестування веб-додатку, яка дає змогу прогнозувати кроки для підвищення
якості роботи програмного продукту. Наприклад, переробка внутрішніх
алгоритмів або реконфігурація внутрішніх та пов’язаних із веб-додатком
систем. Це приводить до покращення показників стабільності роботи
програмних продуктів, що для бізнесу означає збільшення прибутку.
Однією із особливостей розробленої системи тестування веб-додатку є
використання безкоштовних інструментів, які не поступаються платним
аналогам.
Список літератури: 1. Ian Molyneaux The Art of Application Performance Testing: From Strategy
to Tools. – O’Reilly Media, Inc., 2014. – 255 p. 2. Meier J.D. Performance Testing Guidance for
Web Applications / J.D. Meier, C. Farre, P. Bansode, S. Barber, D. Rea. – Microsoft Press, 2007. –
288 p.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО
СИГНАЛУ М'ЯЗІВ
д-р техн. наук, проф. І.В. Прасол, асп. О.А. Єрошенко, канд. техн.
наук, доц. О.М. Дацок, Харківський національний університет
радіоелектроніки, м. Харків
Оцінка рухової активності за рівнем біоелектричних потенціалів м'язів
при їх поверхневому відведенні широко використовується в біомеханічних
та медичних дослідженнях. При цьому визначається як ступінь напруги
м'язів, так і характер їх регуляції, відхилення від норми та ступінь поразки.
Моделювання електричного сигналу м'язів (ЕСМ), що зв'язує його
електричну та механічну активність, пояснює і, певною мірою, уточнює
результати експериментальних досліджень, які відображають інформацію
про рухову активність м'яза, що міститься у сигналі [1, 2].
В основі побудови моделі сигналів рухових одиниць (СРО) та ЕСМ
лежить гіпотеза про практичну допустимість використання принципу
суперпозиції для сигналів м'язових волокон. Аналіз процесу утворення
різниці потенціалів на електродах показує, що за допомогою досить малих
за розмірами голчастих електродів, розташованих поблизу м'язового
волокна (MB) принципово можливо відвести сигнал окремих MB [3, 4].
Моделювання сигналу дозволяє виявити особливості сигналу в
порівнянні з перешкодами.
Моделювання ЕСМ визначило, зокрема, шляхи можливого виділення
сигналу на тлі синусоїдальних та шумових перешкод, використовуючи
амплітудне обмеження малої напруги або реєстрацію за максимальними
піками.
Список літератури: 1. Yeroshenko O. Simulation of an electromyographic signal converter for
adaptive electrical stimulation tasks / O. Yeroshenko, I. Prasol, O. Datsok. – Сучасний стан
наукових досліджень та технологій в промисловості. 2021. – № 1 (15). – С. 113-119. DOI:
https://doi.org/10.30837/ITSSI.2021.15.113. 2. Прасол І.В. Аналіз факторів, що впливають на
процес реєстрації ЕМГ сигналів м’язів людини / І.В. Прасол, О.М. Дацок, О.А. Єрошенко. –
ПИМ-2020: тези
доповідей. – 2020. – С. 74. 3. Бернштейн В.М. Моделирование
электрического сигнала мышц / В.М. Бернштейн. – Протезирование и протезостроение. –
№13. – 1966. – С. 24-29. 4. Бернштейн В.М. Параметры электрического сигнала модели
мышцы. / В.М. Бернштейн. – Бионика, моделирование биосистем. – Киев. – 1967. – С.124127.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОНЛАЙН УПРАВЛІННЯ
АВТОМОБІЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ НА СТО
магістр А.О. Приліпа, канд. техн. наук, проф. В.В. Скородєлов, д-р.
техн. наук, проф. В.І. Носков, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Кожен власник автомобіля періодично користується послугами
сервісу технічного обслуговування (СТО). В наш час, коли клієнт цінує
якість і зручність, система онлайн управління послугами - невід'ємна
частина в сфері обслуговування. Дана система необхідна для управління
потоком клієнтів та їх заявками, що підвищує кількість якісно
обслугованих клієнтів, а також підвищує зручність і ефективність роботи
персоналу сервісу, що надає послуги.
В роботі наводяться результати аналізу існуючих систем управління
послугами на СТО. Показується, що готові рішення реалізовані під потреби
бізнесу, здебільшого ігноруючи потреби клієнтів. Звідси виникає
необхідність розробки нової системи управління послугами для
забезпечення ефективних взаємовідносин з клієнтами, враховуючи три
ключові етапи в процесі надання послуг: "до", "під час" та "після"
постачання послуг.
Мета даної роботи – розробка зручної і простої для використання
системи онлайн управління автомобільними послугами на СТО в якій
відсутні недоліки існуючих систем.
Сформульовані задачі, які необхідно вирішувати при розробці нової
системи. Пропонується сучасний варіант вирішення поставленої мети - це
веб-додаток, що дозволяє використовувати систему на будь-яких
платформах, що мають браузер та доступ до Інтернету. В цій системі
реалізуються основні функції аналогів: робота з заявками, статистика,
імпорт/екпорт даних, система лояльності та нові – особистий кабінет та
автоматизація прийому заявок. Нові функції повинні допомогти більш
повно та якісно реалізувати потреби клієнтів.
Обгрунтовуються переваги вибору NodeJS в якості інструменту для
розробки серверної частини системи, React – для клієнтської частини та
MongoDB в якості бази даних. Наведено особливості та деталі реалізації
автоматичної обробки заявок.
Застосування розробленої системи дозволяє клієнту зручніше та
швидше використувати сервіс через наявність особистого кабінету та
автоматичної обробки заявок. Реалізація потреб клієнтів додає перспектив і
для бізнесу – через розширення можливостей взаємодії з клієнтом при
роботі системи лояльності.
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОТРИМАННЯ
СИРОГО БЕНЗОЛУ ПРИ ПАРОВОМУ НАГРІВАННІ
ПОГЛИНАЛЬНОГО МАСЛА
магістр А.М. Романова, канд. техн. наук, доц. О.Г. Шутинський,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Актуальність теми дослідження у тому, що у коксохімічному
виробництві, крім основних видів продукції, утворюються попутні
речовини, що мають обмежений збут. Летучі продукти виводяться через
отвори вгорі камер і надходять у загальний газозбірник, де з них, як у
нашому досвіді, конденсується смола та аміачна вода. Сирий бензол
одержують у бензольному відділенні цеху уловлювання методом
дистиляції обензолених поглинальних олій. Вихід сирого бензолу
становить 0,8-1,2% від маси сухої шихти [1].
Як об'єкт регулювання в роботі обрана розділювальна колона по
каналу регулювання «витрата пари – температура бензолу у колоні». З
літературних джерел [2] відомо, що цей об’єкт відноситься до двох
ємнісних об'єктів і його передатна функція має вигляд

Для визначення параметрів об'єкту було здійснено експеримент –
проведено роботу системи в експериментальному режимі по визначеному
каналу управління, в контурі без зворотного зв’язку. Це було здійснено за
рахунок зміни витрати пари на 10%. Для обробки отриманих
експериментальних даних було використано систему математичних
обчислень MATLAB R2014a. В результаті параметри об'єкту виглядають
таким чином: коефіцієнт підсилення k – 0,6338; постійна часу Т22 – 6,378
хв.; постійна часу Т1, хв. – 6.359; час чистого запізнювання τ – 2 хв.
Список літератури: 1. Рудыка В.И., Зингерман Ю.Е., Грабко В.В. Основные направления
модернизации цехов коксохимических предприятий // Кокс и химия. – 2004. – № 7. – С. 29-34.
2. Бабіченко А.К. Математичне моделювання об'єктів керування хімічних і фармацевтичних
виробництв: навч. посібник / І.Л. Красніков, А.К. Бабіченко, В.І. Вельма, М.О. Подустов,
О.І. Зайцев, Ю.А. Бабіченко; за ред. А.К. Бабіченко – Харків: Вид-во TOB "С.А.М." – 2015 р. –
224 с.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ЗУБЧАСТИХ
КОЛІС РЕДУКТОРІВ ВУГЛЕДОБУВНИХ КОМБАЙНІВ
канд. техн. наук, с.н.с. С.В. Рябченко, Інститут надтвердих
матеріалів АН України, м. Київ; д-р техн. наук, проф. О.А. Пермяков,
д-р техн. наук, проф. О.О. Клочко, аспірант К.В.КамчатнаСтепанова, Национальний технічний університет "Харківський
політехнічний інститут", м. Харьков; д-р техн. наук, проф.
О.А. Охріменко, НТТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського", м. Київ; О.М. Ковальчук, В.М. Дергоусов,
В.В. Нежебовський, АТ "Світло Шахтаря", м. Харків
Реалізація технологій обробки загартованих зубчастих коліс
виконується: фрезеруванням на зубофрезерному верстати, потім термічна
обробка та фінішна обробка на зубошліфувальному верстати з ЧПК.
Унікальні технологічні прийоми попередньої лезової зубообробки
загартованих циліндричних зубчастих коліс редукторів вугледобувних
комбайнів передбачають для попередньої лезової зубообробки зняття
основного припуску 95% з наступним зубошліфуванням при знятті
остаточного припуску 5%. Ці унікальні технологічні прийоми є результат
комплекса наукових досліджень з розробкою оригінальних технологічних
процесів, перспективних конструкцій черв’ячних твердосплавних фрез,
спеціального технологічного оснащення. Розроблено та впроваджено
методики профілювання спеціальних фрез та технологічні регламенти для
швидкісного зубофрезерування лезовими твердосплавними фрезами з
остаточною чистовою операцією шляхом застосування ефективних
технологій зубошліфування. Технологія обробки полягає у використанні
абразивних кіл з рубін-корунду при профільному шліфуванні зубчастих
коліс. Шліфування колами з рубін-корунду дозволяє підвищити точність
обробки та знизити висотні параметри шорсткості зубчастих коліс і, тим
самим, підвищити надійність і ресурс зубчастих передач. Шліфувальні
круги з рубін-корунду мають гарне самозаточування та дозволяють
шліфувати деталі з мінімальним виділенням тепла в зоні різання порівняно
із звичайними колами [1, 2].
Для попередньої обробки циліндричних зубчастих коліс під
зубошліфування розроблені спеціальні черв'ячні фрези у яких як палоїда
верстатного зачеплення інструменту і деталі використовується коло (Рис.
1). Кут профілю зубців спеціальної фрези α k залежить від числа зубів
оброблюваного колеса Zк і визначається за залежністю:
 к   В  В ,

(1)

де αВ – кут тиску в крайній нижній точці В евольвенти; σ В – половина
кутової товщини зуба за нижніми граничними точками В і В 1 евольвенти.
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Рис. 1. Схема верстатного зачеплення спеціальної твердосплавної
фрези з колесом, що обробляється.
Технологічна установка фрез досягається шляхом розвороту одного
корпусу фрези щодо іншого на певний розрахунковий кут і зміною
товщини дистанційного кільця, що закладається між корпусами. На
фрезерному стані мод. 53А50 виконується нарізування зубців на зубчастих
колесах з припуском під зубошліфування 0,3 – 0,5 мм, залежно від
величини модуля на бік.
На зубошліфувальному верстаті з ЧПК мод. "HÖFLER RAPID 1250"
виконується обробка зубчастих коліс твердістю (до 61 HRC).
Підвищити якість обробки зубчастих коліс можливо шляхом
застосування ефективних технологій зубошліфування. Технологія обробки
полягає у використанні абразивних кругів з рубін-корунду при
профільному шліфуванні зубчастих коліс. Шліфування кругами з рубінкорунду дозволяє підвищити точність обробки та знизити висотні
параметри шорсткості зубчастих коліс і, тим самим, підвищити надійність і
ресурс зубчастих передач. Шліфувальні круги з рубін-корунду мають гарне
самозаточування та дозволяють шліфувати деталі з мінімальним
виділенням тепла у зоні різання порівняно із звичайними кругами.
Для досягнення мети роботи виготовлені абразивні круги з рубінкорунду, розроблені технологічні режими обробки, досліджена точність та
шорсткість поверхонь зубчастих коліс після обробки. Дослідження
виконувались у промислових умовах на підприємстві АТ "Світло Шахтаря"
(м. Харків).
Шліфування
зубчастих
коліс
виконувалось
на
зубошліфувальному верстаті з ЧПК мод. HÖFLER RAPID 1250.
Оброблялись зубчасті колеса № Р96М.00.05.001: діаметр da = 345 мм; z =41;
m = 8; ширина вінця В = 90 мм, припуск на обробку t = 0,66 мм, число
етапів – 4.
Результати дослідження процесу шліфування зубчастих коліс кругом
40032127 з рубін-корунду A8960K9V показали, що потужність
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зубошліфування складає у середньому значенні Рср = 1100 Вт при
напівчистовому (2) етапі та Рср = 900 Вт при чистовому (3) етапі (рис. 2).
Точність обробки зубчастого колеса також відповідає 4 ступеню точності.

Рис. 2. Установка шліфувального круга з рубін-корунду на верстаті
Для цих верстатів Інститутом надтвердих матеріалів спільно з
абразивною фірмою ДП "БЕСТ-БІЗНЕС" розроблені та впроваджені
спеціальні шліфувальні круги форми Т4 (конічні круги) діаметром 400 мм
та висотою до 32 мм з рубін-корунду. Раніше на підприємстві
використовували круги з білого корунду. Також нами були проведені
випробування високопористіх абразивні круги з білого корунду (А99 46Hs
12Vs) та високопористіх кругів з монокристалічного корунду (монокорунд
WG946Hs12Vs та золь-гелевий монокорунд 3SG46Hs12Vs).
При використанні високопористого круга з монокорунду WG946 Hs12
VS отримали наступні показники по точності зубчастих коліс (табл. 1):
Розроблена технологія обробки (фрезерування та шліфування) зубчастих
коліс дозволяє забезпечити якісні показники профілю зуба редукторів
вугледобувних комбайнів. Шліфування зубчастих коліс високопористими
кругами з монокорунду в порівнянні з кругами з білого корунду забезпечує
високу точність профілю колеса (4 ступень точності) та шорсткість
профілю до Ra 0,63.
Таблиця 1 – Результати заміру параметрів зубчастих коліс

Параметри
Параметри
профілю
Fα, мкм
ffα, мкм
fHα, мкм

шліфувальні круг – монокорунд
400х32x127 WG946Hs12 VS
ЗК № 1 (Р96М.00.05.001)
Ліва сторона
Права сторона

2,1
2,4
-0,8

2,4
1,9
-1,8
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ЗК № 2 (Р96М.00.05.001)
Ліва сторона
Права сторона

2,1
1,8
-1,6

3,9
3
-3,4
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Продовження таблиці 1
Параметри линиї зуба
Fβ, мкм
ffβ, мкм
fHβ, мкм
fp, мкм (погр. шагу)
Fp, мкм (нак. погр. шагу)
Fr, мкм (рад. биення )

3,1
1
-3
3
4,5

3,4
3
1
3
6
5

1,6
1,4
-0,6
2,5
4,5

2
1,9
-0,1
1,5
5
7

Правку шліфувального круга проводиться через 7-8 зубців (при
використанні білого корунду через 4-5 зубців), що забезпечує підвищену
стійкість шліфувального круга з монокорунду.
Список літератури: 1. Актуальность дифференцированного и комплексного прогнозирования
в условиях имитационного моделирования технологического обеспечения эксплуатационных
свойств крупномодульных зубчатых колес / А.А. Пермяков, А.Н. Шелковой, А.А. Клочко,
А.А. Охрименко, М.И. Гасанов // Збірник наукових праць. Прогресивні технології в
машинобудуванні: Тези докладів VІІ-oї Всеукраїнської науково-технічної конференції, 5-9
лютого 2018 р. – Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – С. 127–
129. 2. Клочко О.О., Анциферова О.А., Камчатна-Степанова К.В., Антоненко Я.С. Чистове
нарізання загартованих шевронних коліс обкатувальними різцями. Важке машинобудування.
Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції
21 – 24 грудня 2020 року / За заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2020. – С. 45.
ISBN 978-966-379-959-9.
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ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙНУ В ЕНЕРГЕТИЦІ
канд. техн. наук, доц. Л.Ф. Сайківська, ст. В.В. Верягін, Харківський
національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Спочатку блокчейн технологія використовувалася тільки в
криптовалютній сфері, а потім вона почала поглинати інші галузі
промисловості. Перевагами технології блокчейн є децентралізація, вільний
доступ до даних, дані не можуть бути змінені після створення та довіра
учасників до збережених даних. Незважаючи на те, що електроенергія, як
товар, має свої особливості, в енергетичному секторі ця технологія може
використовуватися для зручного доступу споживачів до постачальників
електроенергії.
Технологію блокчейн вже використовують такі компанії, як:
Lo3energy, яка розробила платформу Pando - ринок для постачальників
енергії; Electrify, яка розробляє та впроваджує так звану програмну
екосистему Marketplace 2.0 з використанням блокчейн-технологій та
системою токенів ELEC; компанія GRID+, яка займається рішеннями зі
створення програмної платформи для всіх учасників ринку тощо. Завдяки
запропонованим ними рішенням користувачі мають можливість гнучкої
торгівлі, постачальники можуть самостійно формувати ринок, надаючи
споживачам можливість купувати енергію з місцевих відновлюваних
джерел, а споживачі отримують можливість аналізувати ринок та можуть
отримати доступ до програм, які дозволяють їм відстежувати статистику
споживання енергії [1,2].
Перехід на відновлювані джерела та впровадження нових технологій
призводить до збільшення складності системи та потребує більш точного
моніторингу даних та їх захисту. Але запровадження блокчейн технології в
енергетиці має і свої переваги. Зниження бар'єру для входження на
енергоринок позитивно вплине на споживача, так як створиться додаткова
конкуренція, яка відобразиться на цінах на енергоресурси та підвищить
якість послуг постачання електроенергії, а ефективність системи
моніторингу поліпшить поточний стан справ в електроенергетичній
промисловості.
Список літератури: 1. DIGITAL FOREST. Энергетика. Торговля энергией. [Електронний
ресурс]. URL: https://digiforest.io/blog/20-blockchain-project-examples-part-1#rec213477816 (дата
звернення: 28.09.2021). 2. Тупчиенко В.А., Путилов А. В., Харитонов В. В. и др. Цифровые
платформы управления жизненным циклом комплексных систем / Под ред. В.А. Тупчиенко. М.: Научный консультант, 2018. – 439 с.
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МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТРИФАЗНОГО
ІНВЕРТОРА НАПРУГИ З М’ЯКОЮ КОМУТАЦІЄЮ КЛЮЧІВ
канд. техн. наук, доц. О.І. Семененко, ст. викл. М.М. Одєгов, канд.
техн. наук, доц. Ю.О. Семененко, магістр В.М. Харченко, Український
державний університет залізничного транспорту, м. Харків
При комутації небезпечне наростання напруги du/dt на силових IGBT
обмежується снаберами, що приєднуються паралельно. Для реалізації
м’якої комутації (Soft Switching) в трифазному мостовому інверторі напруги
слід передбачити після кожного вимикання силового ключа напівмосту
короткочасну паузу до увімкнення наступного ключа [1]. При цьому
снаберний конденсатор розряджається до нульової напруги за допомогою
вузлів одноопераційної комутації на швидкодіючих ключах [2].
Імітаційне моделювання трифазного мостового інвертора з вузлами
одноопераційної комутації дозволило встановити, що під час перехідних
процесів може відбуватися увімкнення силових IGBT при напрузі суттєво
відмінній від нульової. Такі моменти супроводжуються різким зростанням
струму транзистора, що може виходити за межі допустимих значень. В
результаті аналізу синтезовано удосконалені вузли одноопераційної
комутації, що наведені на рис. 1. До їх складу уведені низьковольтні
джерела постійної напруги, які компенсують вказані вище недоліки роботи
вузлів комутації.

Рис. 1 – Удосконалений вузол комутації в складі MatLab-моделі
інвертора
Список літератури: 1. Гончаров Ю.П., Панасенко М.В. Семененко О.І., Хворост М.В.
Статичні перетворювачі тягового рухомого складу / За ред. Гончарова Ю.П., Харків, НТУ
"ХПІ", 2007. – 192 с. 2. Семененко О.І. Реалізація м’якої комутації в силових ключах тягових
перетворювачів електрорухомого складу / О.І. Семененко, М.М. Одєгов, Ю.О. Семененко,
О.Д. Супрун // Інформаційно-керуючі системи на зал. тран.: 32-а міжн. наук.-практ.
конференція 2019 р. – Харків: УкрДУЗТ. – 2019. – № 4 (Додаток). – С. 66-68.

123

Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2021
Тези восьмої міжнародної науково-технічної конференції

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ВІДДАЛЕНОЇ РОЗРОБКИ ТА
ТЕСТУВАННЯ АЛГОРИТМІВ
магістр А.В. Сергеєв, доц. Н.В. Дженюк, Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Запропонована система віддаленої розробки та тестування алгоритмів,
які використовують у робототехніці та системах штучного інтелекту.
Система дозволяє швидше тестувати та відстежувати помилки в
алгоритмах, за допомогою безпосереднього тестування на платформі –
роботі, який містить усі необхідні датчики (декілька камер з можливістю
розробки алгоритмів стерео-зору, датчики освітлення, звуку, відстані,
тощо.) засоби комунікації WiFi, Bluetooth, та інфрачервоний канал зв’язку
між роботами.
Така система може буди використана для навчання студентів
алгоритмам, які застосовуються в робототехніці та штучному інтелекті.
Перевагою є значно нижча вартість платформи – робота, що також
дозволяє тестувати та розробляти алгоритми, які потребують взаємодії
багатьох роботів. Обчислення може виконуватися віддалено, на комп'ютері,
без необхідності фізичного доступу до робота, зміни в програмі та
алгоритмі виконуються миттєво, що значно прискорює тестування
алгоритмів.
Результатом роботи є програмний комплекс, та робот – платформа для
створення та тестування алгоритмів. Головні досягнуті цілі, це покращення
зручності та збільшення швидкості розробки алгоритмів, а також зниження
ціни на робота – платформу, для можливості використання в навчальних
закладах, а також тестування алгоритмів, потребуючих великої кількості
таких роботів для взаємодії.
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ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З УРАХУВАННЯМ
ПОКАЗНИКА РІВНЯ ВРАЗЛИВОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЕЖІ
канд.техн. наук, доц. А.В. Снігуров, асп. І.А. Гонтарь, магістр
М.С. Сірий, Харківський національний університет радіоелектроніки,
м. Харків
Сучасні інфокомунікаційні мережі (ІКМ) – це складні організаційнотехнічні системи, які відносяться до об’єктів критичної інфраструктури. З
метою забезпечення їх захисту від інформаційних / кібератак необхідна
побудова моделі вразливостей таких ІКМ. На даний час для опису
вразливостей інформаційних систем дуже популярною є методика
CVSSv3.1, результати оцінки вразливостей з використанням якої вносяться
в базу даних NIST [1]. Для проведення технічного аналізу вразливостей
існують інструменти, одним з найефективніших є програмний пакет Kali
Linux, що містить біля 600 інструментів для тестування на проникнення.
В роботі приводиться аналіз можливостей даного пакету для
проведення тестів на проникнення, приведений приклад пошуку
вразливостей в бездротовій мережі стандарту 802.11. Процедура тесту на
проникнення, що аналізується в роботі, має наступні етапи: виявлення
бездротової точки доступу – цілі тестування, її МАС адреси, створення
підробленої точки доступу, створення мосту до Інтернету через підроблену
точку; виконання таких атак, як захоплення пакетів, які проходять через
цю підроблену точку, та створення BotNet. Також у доповіді розглядається
методика проведення атаки Brute Force, результатом чого є знаходження
паролю від мережі Wi-Fi.
В доповіді надається підхід щодо врахування в метриці оцінки якості
функціонування ІКМ як параметрів QoS (Quality of Service, якості сервісу),
так і рівня вразливостей елементів мережі. Подальшим дослідженням
планується розробити метод структурно-функціонального синтезу ІКМ з
урахуванням метрик інформаційної безпеки.
Список літератури: 1. National Vulnerability Database [Електронний ресурс]. Режим доступу
до ресурсу: https://nvd.nist.gov/. 2. Гонтарь І.А. Методика виявлення вразливостей мереж
стандарту IEEE 802.11 з використанням пакету KALI LINUX / І.А. Гонтарь, А.В. Снігуров //
Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації. – Кропивницький ЦНТУ. –
2018. – С. 383–384.
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РИЗИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
канд.техн. наук, доц. А.В. Снігуров, магістр Д.В. Сацюк, Харківський
національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Сучасні системи електронного документообігу (СЕД) – це
організаційно-технічні системи, що забезпечують процес створення,
управління доступом і поширення електронних документів у комп’ютерних
мережах, а також забезпечують контроль за потоками документів в
організації [1]. На даний час існує ряд СЕД, до яких можна віднести такі як
"FossDoc", "Док Проф", "МЕГАПОЛІС. Документообіг", "1С", "M.E.Doc",
"АSКОД", El-Doc, 1С:Документообіг, "Діло" та інші.
Автоматизація процесів роботи з електронними документами з одного
боку дало додаткові можливості з організації документообороту, з іншого
призвело до появи нових загроз інформаційної безпеки установам, які
експлуатують такі системи. Так найвідомішими атаками на СЕД стали
атака шифровальщика NotPetya, спрямована на пошкодження української
інфраструктури у 2017 році, і яка була реалізована через механізм
оновлення програмного забезпечення "M.E.Doc". Іншою відомою
кібератакою за даними Національного координаційного центру
кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України була
кібератака 24 лютого 2021 року через систему електронного
документообігу ASKOD [2].
В роботі проводиться аналіз механізмів побудови і функціонування
сучасних СЕД, приведена модель загроз інформаційної безпеки та
потенційні вразливості, які виявлені в ході аналізу, проведена оцінка
ризиків інформаційної безпеки сучасним СЕД враховуючі як віддалені
кібератаки, так і атаки з локальним доступом до елементів СЕД.
Список літератури: 1. Радченко С.В. Особливості систем електронного документообігу в
державних органах України [Електронний ресурс] / С.В.Радченко // Архіви України. – 2013. № 4. – С. 39-53. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_4_3 . 2. НКЦК
при РНБО України оновив інформацію щодо кібератаки на систему документообігу
державних органів [Електронний ресурс]/ РНБО України // 24 лютого 2021 р. – Режим доступу
до ресурсу: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4824.html?PRINT.
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ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ
АТАК СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ З
ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ CVSSv3
канд. техн. наук, доц. А.В. Снігуров, магістр Д.В. Сацюк, Харківський
національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Методика Common Vulnerability Scoring System версії 3.1 (CVSSv3.1)
на даний час популярна для дослідження вразливостей сучасних
інформаційних систем до кібератак [1]. В даній методиці для оцінки рівня
вразливості використовується три групи метрик: базові (base), тимчасові
(temporal) та оточуючої середи (environmental). В кожну групу метрик
входить ряд параметрів. Так, наприклад, в групу базових метрик входять
такі параметри, як вектор атаки, комплексність атаки, рівень привілеїв
зловмисника, рівень взаємодії зловмисника з користувачем, рівень
наслідків від атаки. На підставі оцінок формується вектор вразливості, який
заноситься в базу вразливостей.
Дана методика на даний час використовується також і для оцінки
вразливостей від кібератак систем електронного документообігу (СЕД).
Кібератака 24 лютого 2021 року на СЕД ASKOD була реалізована
розсилкою документів, які містили шкідливий код для експлуатації
відомої вразливості «Microsoft Office» CVE-2017-0199 з вектором
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H і рівнем вразливості по
базовій метриці CVSS (за 10 бальною шкалою) [2].
Але сучасні СЕД – це складні організаційно-технічні системи і є
необхідність комплексного аналізу вразливостей таких систем, в тому числі
для інформаційних атак, які не входять в поняття кібератак, наприклад,
атак з використанням побічних електромагнітних випромінювань елементів
комп’ютерів та інше. В доповіді наводиться підхід до використання
методики CVSSv3 для аналізу вразливостей для подібних атак на СЕД,
наводяться приклади оцінки рівня вразливостей.
Список літератури: 1. Common Vulnerability Scoring System [Електронний ресурс]. Режим
доступу до ресурсу: https://www.first.org/cvss/. 2. Поновлення кібератак з використанням
ШПЗ Pterodo хакерського угрупування Armageddon/Gamaredon \CERT-UA. [Електронний
ресурс]. - 2021. - Режим доступу до ресурсу: https://cert.gov.ua/article/10702.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ЕНЕРГОЗАЛЕЖНОЇ ПАМ’ЯТІ КОМП’ЮТЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ
РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ
канд.техн. наук, доц. А.В. Снігуров, магістр М.С. Сірий, Харківський
національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Цифрова криміналістика на сучасному етапі це відносно новий вид
криміналістики, при якому проводиться дослідження цифрових пристроїв
для знаходження цифрових слідів злочинів. Існує багато методів отримання
цифрових доказів, одним з яких є так звана "Жива (Live)" криміналістика.
Даний вид цифрової криміналістики використовується для пошуку
цифрових доказів в працюючій системній середі. Тобто при вилученні
цифрових пристроїв на місті проведення слідчих дій, якщо комп’ютерна
техніка не вимкнена і до неї є доступ, є можливість отримати значну
кількість інформації з цієї техніки. Відповідно до цього актуальним
завданням є створення методик та технік проведення цифрових досліджень,
в тому числі і для цифрової експертизи енергозалежної пам’яті
комп’ютерної техніки.
В доповіді приводяться результати аналізу особливостей зміни даних
комп’ютерів під час процесу їх отримання експертом та залежність
проведення експертизи від типу операційної системи. Приводиться аналіз
антикриміналістичних (anti-forensic) технік і засобів.
Також в доповіді приведена методика проведення експертизи
працюючого комп’ютера з використанням команд операційної системи
Windows, інструментів Sysinternals Tools [1], утиліт Nirsoft [2] та інших
інструментів. В доповіді приведені дані по інформації, що отримується, та
приклади на реальному комп’ютері: системна інформація та налаштування,
інформація о процесах і службах, що запущені, інформація про мережеві
підключення, кеш ARP, інформація про відкриті дескриптори для кожного
з процесів, інформація про усіх користувачів, що увійшли у систему,
незбережені документи та інше. Результати, що приведені в доповіді,
планується також використовувати для розробки методик виявлення та
аналізу сучасних кібератак на об’єкти критичної інфраструктури.
Список літератури: 1. Microsoft Ignite. Sysinternals. [Електронний ресурс]. Режим доступу до
ресурсу: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/. 2. Nirsoft. [Електронний ресурс]. Режим
доступу до ресурсу: https://www.nirsoft.net/.
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ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ КОМП’ЮТЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ
РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ
канд.техн. наук, доц. А.В. Снігуров, магістр М.С. Сірий, Харківський
національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Проведення цифрової експертизи оперативної пам’яті комп’ютеру є
одним з основних видів комп’ютерної криміналістики. Оперативна пам’ять
(RAM, Random Access Memory) комп’ютерів є потужним джерелом
інформації для цифрового криміналіста. Актуальним завданням є
створення науково-обґрунтованих методик проведення такої експертизи,
розробка рекомендацій для лабораторій цифрової криміналістики, а також
для освітнього процесу підготовки студентів з кібербезпеки.
Процес роботи цифрового криміналіста з оперативної пам’яттю
комп’ютера поділяється на два етапи: на першому етапі створюється дамп
пам’яті, на другому етапі проводиться його аналіз. Перший етап
проводиться під час слідчих дій, коли є доступ до працюючого комп’ютера,
другий етап проводиться в лабораторії цифрової криміналістики.
В доповіді проведений аналіз різних інструментів для створення дампа
пам’яті: AccessData FTK Imager, EnCase/WinEn, ATC-NY Windows Memory
Reader, Winpmem, GMG Systems, Inc., KnTTools, F-Response, Mandiant
Memoryze, HBGary FastDump.
Для другого етапу цифрової експертизи оперативної пам’яті був
проведений аналіз можливостей і результатів практичного використання
такого інструменту, як Volatility 2.6 [1]. При цьому були дослідженні такі
завдання, як отримання списку завантажених DLL для кожного процесу,
друк адресів реєстру, отримання інформації про мережеві підключення та
останні запущені процеси, а також шляхи до виконуваних файлів,
отримання системної інформації, інформації з буферу обміну клавіатури,
інформації з робочого стола, інформації щодо підключених пристроїв,
інформації про файлову систему, інформації з куща реєстру userassist та
інше. Результати дослідження дозволяють перейти к такій фазі цифрової
криміналістики, як аналіз кібератак, що є подальшим напрямком
дослідження.
Список літератури: 1. Volatility 2.6 (Windows 10 / Server 2016). [Електронний ресурс]. Режим
доступу до ресурсу: https://www.volatilityfoundation.org/26.
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МОЖЛИВОСТІ ВІДЕОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ
ОСВІТИ
канд. техн. наук, ст. викл. М.Ю. Тимкович, канд. техн. наук, ст. викл.
Я.В. Носова, д-р техн. наук, проф. О.Г. Аврунін, Харківський
національний університет радіоелектроніки, м. Харків
При викладанні дисциплін в дистанційному режимі виникає
необхідність в використанні сучасних технологій для демонстрування
додаткових навчальних матеріалів. Саме цій підхід дозволяє підвищити
якість викладання курсу за рахунок надання наочності при поєднанні
теоретичних знань з демонстрацією практичних матеріалів. Вже створено
різні системи для дистанційної роботи з складною апаратурою зокрема з
мікроконтролерними стендами [1], віртуальними засобами для дослідження
систем медичної діагностики [2, 3].
В додаток до цього пропонується використання панорамного
відеоконтенту та подання відеоінформації в стереорежимі при роботі зі
складним лабораторним обладнанням, зокрема з апаратурою для 3Dсканування та 3D-друку Перегляд таких стереовідеоданих можливий з
використанням гарнітур віртуальної реальності для персональних
комп'ютерів та 3D-окулярів для телефонів.
Використання такого відео контенту дозволяє за рахунок
використання різних механізмів зору забезпечувати більш реалістичне
сприйняття і, як наслідок, ефективне засвоєння матеріалу з ефектом
присутності в аудиторії чи лабораторії, що особливо важливо для
організації дистанційних курсів, семінарів та інтерактивних воркшопів.
Список літератури: 1. Avrunin O., Sakalo S. and Semenetc V., "Development of up-to-date
laboratory base for microprocessor systems investigation," 2009, 19th International Crimean
Conference Microwave & Telecommunication Technology, Sevastopol, 2009, pp. 301-302.
2. Аврунин О.Г., Аверьянова Л.А., Бых А.И., Головенко В.М., Скляр О.И. Методика создания
виртуальных средств имитации работы рентгеновского компьютерного томографа //
Техническая электродинамика. Т. 5. – Киев, 2007. – С. 105-110. 3. Аврунин О.Г. Применение
виртуальных тренажеров в лабораторном практикуме при дистанционном обучении / О.Г.
Аврунин, Я.В. Носова // Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні. Матеріали
міжвузівської конференції 19 жовтня 2012р. – Харків: Харк. нац.. ун-т будів. та архіт., 2012. –
С. 6-10.
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РОЗРОБКА ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ДЛЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРАКТИКУМУ З МІКРОСКОПІЇ ПРИ
НАВЧАННІ БІОМЕДИЧНИХ ІНЖЕНЕРІВ
магістр Р.М. Трубчанінов, ст. викладач, М.Ю. Тимкович
д-р техн. наук, проф. О.Г. Аврунін, Харківський національний університет
радіоелектроніки, м. Харків

Навчання студентів інженерних дисциплін в Україні та світі потребує
вкладання значних фінансових вливань, а саме придбання та обслуговування
спеціалізованого високовартісного обладнання. Окрім того, в умовах
карантинних обмежень та дистанційного навчання, повноцінне практичне
вивчення дисципліни є майже неможливим. Тому розробка і використання
спеціалізованих віртуальних засобів є необхідним мінімумом в освіті загалом, і
при навчанні біомедичних інженерів зокрема [1-3].
Метод мікроскопії є загально відомим, і його використання є необхідним
при навчанні студентів різного профілю, починючи від медичного , закінчуючи
технічним спрямуванням. На сьогодні існує широкий спетр різноманітних
методів мікроскопії, такі як: оптична, флуоресцентна, елетронна, тунельна та
багато інших, які в залежності від задачі використовуються за призначенням.
Повноцінне навчання вимагає опанування наступних знань, навичок та вмінь
як: вивчення загальної будови мікроскопа та принципа його роботи; вивчення
основних керуючих елементів; вивчення правил техніки безпеки;
відпрацювання навичок підготовки досліджуваних зразків; вивчення основних
етапів при роботі з мікроскопом; опанування основних маніпуляцій при роботі
з мікроскопом та ін.
Тому на першому етапі розробки такого віртуального засобу вирішено
розробити наступні режими як режим навчання, та режим дослідження.
Тому було реалізовано: моделювання мікроскопу в середовищі Blender;
відображення тривимірної сцени в програмному середовищі що
розробляється; загальний користувацький інтерфейс, та взаємодія з
користувачем. Окрім того, здійснено першочергове наповнення режиму
навчання, а саме інформацією, щодо складових частин мікроскопу. На
наступному етапі планується реалізація режиму дослідження і симуляція
проведення дослідження над мікропрепаратами.
Перспективою роботи є реалізація режиму тестування і включення
віртуальної лабораторії в процес навчання студентів галузі біомедичної
інженерії.
Список літератури: 1. Selivanova K.G. Virtual training system for tremor prevention /
K.G. Selivanova, O.G. Avrunin, S.M. Zlepko, S.V. Tymchyk, B. Pinaiev, T. Zyska, M. Kalimoldayev //
Information Technologies in Medical Diagnostics II – Editor by Wojcik, Pavlov, Kalmodaev.. – 2019.
– P. 9-14. 2. Ba Waqash A. Hardware development of 2D force feedback device for virtual reality in
medicine / A. Ba Waqash, M. Sati, D. O. Kostin, M. Y. Tymkovych // Матеріали 23 Міжнародного
молодіжного форуму. Т. 1. – Харків: ХНУРЕ. 2019. – С. 122-123. 3. Sati M. Software
development for 2D force feedback device / M. Sati, A. Ba Waqash, M. Y. Tymkovich, D. J. Kostin //
Матеріали 23 Міжнародного молодіжного форуму. Т. 1. – Харків: ХНУРЕ. 2019. – С. 134-135.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРАЦИЙ И УСТОЙЧИВОСТИ
ТРУБОПРОВОДОВ
Ф.Ж. Тураев, Х.М. Комилова, Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства, Ташкент, Республика
Узбекистан
Известно, что прочность и устойчивость подземных сооружений,
таких как трубопроводы, существенно зависит от основания конструкции.
Основание защищает и поддерживает подземные трубопроводы и, таким
образом, уменьшает риск возможных аварий, которые могут привести к
разрушению инженерных конструкции. Без учета свойств оснований
подземные трубопроводы не могут противостоять смещениям и различным
нагрузкам, вызванных землетрясениями, взрывными волнами и другими
источниками. Поэтому важно оценить влияние оснований на
колебательные процессы и устойчивость подземных трубопроводов с тем,
чтобы увеличить срок службы инженерных сооружений.
Существуют многочисленные исследования по вибрациям и
устойчивости трубопроводов, в которых при анализе конструкций на
упругом основании используются различные типы моделей оснований,
такие как основания Винклера, Пастернака, Власова и т.д. Широкий обзор
литературы, относящейся к динамическому анализу трубопроводов,
транспортирующих жидкость, представлен в [1]. В работе исследовано
влияние двухпараметрической вязкоупругости оснований Пастернака на
колебания
композиционных
трубопроводов,
транспортирующих
двухфазный поток. При исследовании колебаний трубопроводов с
протекающей
внутри
газосодержащей
жидкостью
используется
вязкоупругая модель теории балок и модель основания Пастернака. Для
описания вязкоупругих свойств материала трубопровода и оснований
грунта использована наследственная теория вязкоупругости БольцманаВольтерра. Численно исследованы влияние скорости потока газовой и
жидкой фазы, влияние растягивающих усилий в продольном направлении
трубопровода,
параметры
оснований
Пастернака,
параметры
сингулярности в ядрах наследственности на колебания трубопровода из
композиционных материалов. Для различных физико-механических
параметров определены критические скорости двухфазного потока.
Список литературы: 1. Shuaijun Li, Bryan W. Karney, Gongmin Liu. FSI research in pipeline
systems – A review of the literature, Journal of Fluids and Structures. – 2015. – 57. – Р. 277-297.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ МЕДИЧНОГО ПРОТОКОЛУ
DICOM
канд. техн. наук, доц. О.І. Федюшин, магістр М.О. Кочанов,
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
В дослідженні відображені підходи до аналізу та експлуатації
вразливостей спеціалізованого медичного протоколу DICOM [1, 2] та
окремих його реалізацій DCMTK (DICOM Toolkit) та SimpleITK.
DICOM – це протокол відображення медичних обстежень і передачі
їх між різними компонентами системи. Протокол DICOM має дві частини:
опис формату файлу та опис мережної взаємодії.
Крім графічних даних, DICOM-файли можуть містити персональну
інформацію у вигляді атрибутів, що дозволяють зіставити зображення з
конкретною людиною та ідентифікувати пацієнта. До них відносяться
стать, ім'я пацієнта, дата народження та ін.
Більшість хостів в мережі налаштовані таким чином, що будь-хто
може встановити з ними з'єднання. Наприклад, за допомогою утиліт findscu
і getscu з DCMTK – набору бібліотек і додатків, що реалізують більшу
частину стандарту DICOM, можна отримати список всіх доступних
досліджень на сервері та викачати потрібне нам дослідження або все
дослідження відразу. Це є можливим при наявності однієї з умов:
Application Entity Title не заданий або Application Entity Title встановлений
за замовчуванням, тому його вдалося підібрати.
SimpleITK – реалізація протоколу, яка використовується в одному з
великих проектів в області medical imaging NVIDIA CLARA.
Для пошуку вразливостей в ній використовувався фаззінг AFL зі
словником [3]. В результаті були виявлені переповнення купи. Спроби
експлуатації призвели до виявлення більш простої уразливості –
переповнення буфера через поле PatientName. Причому для переповнення
буфера було досить створити файл з довжиною імені пацієнта понад 512
байт. Як бачимо, аналіз вразливостей є важливим навіть в медичних
дослідженнях.
Список літератури: 1. NEMA. DICOM Overview / NEMA, 2021. – 623 с. 2. Health Level Seven.
An Application Protocol for Electronic Data Exchange In Healthcare Environments / Health Level
Seven. – Ann Arbor, 2020. – 400 с. 3. Федюшин О.І., Лиско В.І. Таксономія мережевих атак при
проведенні пентест дослідження.// Комп’ютерні та інформаційні системи і технології. Третя
міжнародна науково-технічна конференція. Збірник наукових праць. – Харків: ХНУРЕ, 2019. –
С. 87-88.
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ТЕХНОЛОГІЯ КОМБІНОВАНОГО АНАЛІЗУ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПОШУКУ
ВРАЗЛИВОСТЕЙ ПІД ЧАС ЙОГО РОЗРОБКИ
канд. техн. наук, доц. О.І. Федюшин, магістр В.В. Ярещенко,
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
На сьогодні не існує універсальної методики, яка б дозволяла всебічно
проводити тестування програмного забезпечення (ПЗ) за мінімальний час.
Для підвищення ефективності аналізу пропонується розглянути комбінацію
інструментів статичного аналізу вихідного коду [1 – 3] та динамічного і
статичного аналізу бінарного коду [2 – 4].
Дослідження показало, що засоби статичного аналізу є досить
ефективними не тільки на ранніх стадіях розробки ПЗ, основним питанням
є проблема відсіювання хибних висновків. Для її вирішення пропонується
точкова обробка звітів про проблеми інструментами динамічного аналізу. І
навпаки, для вирішення проблеми динамічного аналізу – генерації вхідних
даних з метою більш повного покриття коду, пропонується
використовувати дані з попередніх етапів статичного аналізу коду.
Додатково для вирішення проблеми невідповідності вихідного коду
реальному бінарному коду програми – пропонується використовувати
порівняння внутрішніх представлень згенерованих під час аналізу
вихідного та об’єктного коду [3].
Результати досліджень свідчать, що комбінація методів аналізу між
собою дозволяє мінімізувати недоліки окремих підходів до тестування ПЗ
без значних втрат в якості покриття тестовими сценаріями.
Список літератури: 1. Black, P. , Okun, V. and Guttman, B. (2021), Guidelines on Minimum
Standards for Developer Verification of Software, NIST Interagency/Internal Report (NISTIR),
National
Institute
of
Standards
and
Technology,
Gaithersburg,
MD.
https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8397. 2. Аветисян А. И., Белеванцев А.А., Чекляев И.И.
Технологии статического и динамического анализа программного обеспечения // Вопросы
кибербезопасности. – 2014. – №3 (4). – С. 20-28. 3. Федюшин О.І., Рибкін І.С. Методи
виявлення вразливостей програмного забезпечення пристроїв IoT від загроз
несанкціонованого доступу/ Інформатика, управління та штучний інтелект. Матеріали п’ятої
міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів.– Харків: НТУ
"ХПІ", 2018. – C. 92.
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АНАЛІЗ РОБОТИ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ З
ГАЗОТУРБІННИМ ПРИВОДОМ
канд. техн. наук, доц. Л.І. Фешанич, магістр В.М. Кобрій, ІваноФранківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ
Для підвищення продуктивності та ефективності технологічного
процесу компримування природного газу необхідне автоматичне
регулювання процесів і антипомпажний захист. При цьому вихідними
параметрами системи будуть кутова швидкість обертання вала нагнітача,
температура газів у камері згоряння і ступінь підвищення тиску газу. Як
керуючі впливи використовують подачу палива, зміну вихідної площі
реактивного сопла та поворот лопаток вхідного направляючого апарату [1].
Розглянемо газоперекачувальний агрегат (ГПА) Ц-6,3 з точки зору
об’єкта керування. Він складається з таких основних систем і механізмів:
відцентрового нагнітача (ВН) із системою ущільнення, газотурбінного
двигуна, системи маслозабезпечення, вхідного тракту з повітрозабірними
камерами, повітроочищувачами та пристроєм антизледеніння; системи
обігрівання, системи вентиляції відсіків агрегату та маслобаків; систем
електроживлення, пожежогасіння, виявлення загазованості, вимірювання
вібрації двигуна, вібрації та
осьового зсуву нагнітача; апаратури
первинних перетворювачів, система автоматичного керування ГПА,
виконавчих механізмів, кранової обв’язки двигуна та ВН (рис. 1.):
Колектор
пускового газу

Паливний газ
11

10 12

9

Вхідний
колектор)

4

Траса
Газ на (вихідний
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1

2
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ДГ
Нагнітач
ТВТ ТНТ СТ

КНТ КВТ
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Рис. 1. Схема ГПА з двигуном типу Д-336-2: КЗ – камера згоряння,
АПК – антипомпажний клапан, ДГ – дозатор газу, СТ – силова турбіна,
ТНТ – турбіна низького тиску, ТВТ – турбіна високого тиску, КВТ –
компресор високого тиску, КНТ – компресор низького тиску
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Режим роботи ГПА – безупинний протягом 25000 годин із
періодичним зовнішнім оглядом та регламентними роботами під час його
зупину та ремонту. Помпаж двигуна має контролюватися засобами системи
антипомпажного захисту і давачами газотурбінного приводу, але у разі
виникнення помпажу на газотурбінному приводі (ГТП), має виконуватися
алгоритм аварійної зупинки цілого ГПА.
Антипомпажний захист ВН ГПА є підзадачею загальної проблеми
оптимального керування компресорними станціями,
які мають
забезпечувати високу надійність і продуктивність роботи, досягнення
найбільшої ефективності функціонування єдиної системи газопостачання
України [2].
Список літератури: 1. Казакевич В.В. Автоколебания (помпаж) в компресорах /
В.В. Казакевич. – М.: Машиностроение, 1974. – 264 с. 2. Фешанич Л.І. Удосконалення
інформаційного забезпечення системи антипомпажного захисту відцентрового нагнітача
газоперекачувального агрегату на засадах штучного інтелекту: Дис. … кандидата техн. наук:
05.13.07 / Фешанич Лідія Ігорівна. – Івано-Франківськ, 2018. – 185 с.
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СИСТЕМА ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ НАЛАШТОВАНИМИ
ФІЛЬТРАМИ
магістр А.І. Фомічов, д-р техн. наук, проф. Г.Є. Філатова
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Сучасні програмні продукти для обробки зображення використовують
велику кількість технологій та інтерфейсів для зв’язку апаратної частини та
процесора. Але проблема може виникнути якщо у користувача немає
графічного процесора, тобто відеокарти. Тому окрім проблеми відсутності
відеокарти може з’явитися проблема того, що результати обробки
зображень може займати велику кількість місця на носіях інформації. Тому
проблема продуктивності комп’ютера користувача та можливості обробки
та зберігання великої кількості даних стає все більш актуальною.
Для рішення даної проблеми було розроблено систему обробки
зображення налаштованими фільтрами з використанням інтерфейсу
OpenGL. В даному прикладі система використовує інтерфейс OpenGL, який
подібний до доволі відомого інтерфейсу DirectX для операційної системи
Microsoft Windows
Оскільки система була розроблена на мові програмування Java була
можливість для розширення та легкої розробки інтерфейсу, створеного на
основі архітектурного шаблону розробки SOLID та налагоджено зв’язок
компонентів між собою. Це надає змогу легко створювати новий
функціонал та мати контроль над даними, розробляти нові окремі модулі
програми та сервіси, які не мають залежності один від одного, що надає
можливість легкого розширення функцій програми, зміни чи навіть
видалення зайвих модулів без втрати працездатності системи. Якщо
користувач потребує додаткового функціоналу, то для цього потрібно
розробити окремий клас та додати його у програму, після цього він
відобразиться на графічному інтерфейсі користувача.
Оскільки система не є веб додатком, було вирішено зробити
настільний додаток з графічним інтерфейсом користувача, який був
реалізовано за допомогою інтерфейсу OpenGL, та внутрішньої
кросплатформенної бібліотеки для створення та відкривання вікон, GLFW,
за допомогою якої вже йде безпосереднє малювання системних анімацій на
вікні. Система має 2 блока відображення інформації, тобто перше, саме
вікно розміщення зображення, та меню з різними діями. Цими діями
можливо відкриття зображення через файлову систему комп’ютеру самого
користувача, а також через цю файлову систему можливо вибрати фільтр
який буде застосований для редагування зображення. Усі фільтри написані
вручну, це означає що немає обмежень на кількість. Система має досить
низький поріг входження, оскільки весь графічний інтерфейс має
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інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та досить велику швидкість виконання
операцій.
Таким чином, була запропонована архітектура графічного інтерфейсу
користувача системи обробки зображення налаштованими фільтрами яка
легко розширюється а також дозволяє швидко обробляти зображення
користувача
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ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
АНАЛІЗУ ТРАФІКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
канд. фіз.-мат. наук Т.О. Філімонова, канд. фіз.-мат. наук, доц.
Г.Т. Самойленко, ст. викладач А.В. Селіванова, студ.
С.В. Радзієвський, Київський національний торговельно-економічний
університет, м. Київ
Здійснена розробка програмного забезпечення для аналізу трафіку
комп’ютерної мережі. Актуальність полягає в тому, що використання
розробленого власноруч програмного продукту допоможе отримати
максимальний результат від аналітики та оптимізує енерговитрати
комп’ютерів. Проведено аналіз та класифікацію систем моніторингу
трафіку, що дало змогу обрати найефективніші параметри для майбутнього
програмного забезпечення. Для розробки вибрано середовище розробки
Delphi 7.
Розроблена система задовольняє вимогам, що пред'являються до
сучасних систем аналізу мережевого трафіку. Система в цілому підтримує
масштабування по пропускній здатності аналізованого каналу передачі
даних; мінімізує число перестановок пакетів в рамках окремих потоків; має
можливість вбудовування додаткових засобів попередньої обробки
мережевих пакетів перед їх передачею в класифікаційну підсистему
(транскодування, декомпресія) [1, 2].
Для програмного забезпечення було реалізовано дружній інтерфейс з
використанням візуальних компонентів Delphi 7. Максимально спрощений
інтерфейс дозволить отримувати інформацію, яка буде важливою для
адміністратора мережі. Зі зменшенням навантаження на пристрій
збільшиться продуктивність, що є важливим у випадку використання не
надто потужного комп’ютеру. При розробці системи аналізу трафіку
мережі було збільшено кількість фільтрів, які дозволять задавати більшу
кількість параметрів та отримувати точніші результати без втрати
продуктивності пристрою.
В результаті створено оптимальну модель функціонування
програмного забезпечення, розроблено програмний код та створено
інтерфейс користувача.
Список літератури: 1. Bosshart P, Daly D., Gibb G., P4: Programming protocol-independent
packet processors. SIGCOMM Computer Communications Review, 2019. – Р. 88-95.
2. Дронюк І.М., Федевич О.Ю. Аналіз трафіку комп’ютерної мережі на основі
експериментальних даних середовища Wireshark. Інформаційні системи та мережи. 2015. –
Вип. 814, – №1. – С. 55-62.
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УЛУЧШЕНИЕ ОДНОШАГОВОЙ АДАПТАЦИИ MAML,
ИСПОЛЬЗУЯ ШАБЛОН ОБНОВЛЕНИЯ ГРАДИЕНТОВ
асп. К.С. Хабарлак, Национальный технический университет
"Днепровская политехника", г. Днепр
Для качественного обучения современных свёрточных нейронных
сетей необходимо большое количество размеченных данных. Разметка
которых, в свою очередь, требует значительных временных и денежных
вложений, в некоторых же случаях собрать большую выборку для
обучения и вовсе невозможно. Попыткой решить данную проблему
является так называемое "пристрелочное" обучение, т.е. обучение по
малому количеству примеров. Обучение сети проходит через тренировку
на большом количестве так называемых "задач", каждая из которых
состоит из набора "поддержки" и "запросов". Задачи выбираются
случайным образом из общего пространства задач. Ожидается, что такой
подход к обучению позволит нейронной сети выделить признаки
характерные не только для одной, а для всех задач в целом. В случае
успешного обучения сети, её можно будет применить к новым задачам,
используя для обучения 1-10 примеров на класс.
В данной работе представлено расширение метода пристрелочного
обучения MAML. MAML формирует алгоритм обучения в виде задачи
оптимизации, выделяет 2 основные фазы обучения: адаптация и метаобучение. Нами было введено понятие шаблона обновления градиентов
  {1,  2 ,..., N } , где N – количество слоёв нейронной сети, а

i : i  {0,1} – индикаторная функция, которая показывает следует ли
обновлять i-й слой в процессе адаптации. Оказалось, что обновление лишь
части весов позволяет улучшить качество работы сети для случая, когда
используется только 1 шаг адаптации, более того, время выполнения
процедуры адаптации уменьшается. Полученные результаты проверены на
открытом наборе данных.
Таким образом, нами было разработано модификацию метода MAML,
позволяющую улучшить качество работы метода, уменьшив время его
выполнения. Результаты представлены на открытом наборе данных, что
даёт возможность воспроизвести наши эксперименты. Ожидаем, что
предложенная модификация алгоритма найдет применение во многих
практических задачах и расширит применимость метода.
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ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ
ПРИ COVID-19 ЗА ДАНИМИ КАПІЛЯРОСКОПІЇ
магістр С.А.Худаєва, студент О.О.Аврунін, канд. техн. наук, доц.
Т.В. Носова, канд. мед. наук, доц. Н.О. Шушляпіна, Харківський
національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Багатьма авторами доведено, що інфекція SARS-CoV-2 впливає на
судинну систему і змінює згортання крові, пошкоджуючи стінки судин і
викликаючи утворення тромбів як у великих, так і в мікроскопічних
кровоносних судинах [1]. Це стало приводом визначити найбільш
характерні особливості мікросудинних порушень при капіляроскопічному
дослідженні у хворих з раптовим зниження нюху до повної її втрати
(гіпосмія або аносмія) на фоні COVID-19. Стан мікроциркуляції крові і
структурні зміни капілярів оцінювали за результатами комп'ютерної
капіляроскопії нігтьового ложа 4-го пальця кисті з використанням
відеокапілляроскопу Biobase group WXH-8 1004C, JOYMED TECH co., Ltd)
з 500-кратним збільшенням [2, 3].
Результати нашого дослідження показали наявність у хворих на
COVID-19 з втратою нюху наступні ознаки мікроциркуляторних порушень:
збільшення кількості циркулюючих мікроагрегатів, зниження лінійної
швидкості капілярного кровотоку та збільшення товщини периваскулярної
зони. Найбільш значні зміни були у осіб із несприятливим перебігом
захворювання через погіршення перфузії органів, що призводить до
мікросудинних тромботичних явищ.
Таким чином, капіляроскопія дозволила оцінити дистальний відділ
мікроциркуляторного русла, який розглядається в якості універсального
маркеру системної мікроциркуляції та відповідає за весь тканинний
метаболізм.
Список літератури: 1. Ackermann M., Verleden S. E., Kuehnel M. Pulmonary vascular
endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in COVID-19 // N. Engl. J. Med, 2020. – Vol. 383. – №
2. – Р. 120-128. 2. Ковальова А.А., Худаєва С.А., Шушляпіна Н.О., Аврунін О.Г. Розробка
комп’ютерної системи визначення порушень гемомікроциркуляції // Матеріали науковопрактичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної та виробничої
трансфузіології". – Харків. – 2019. – С. 17. 3. Шушляпина, Н. О. Аналіз стану мікроциркуляції
у хворих на патологію внутрішньоносових структур при респіраторно-нюхових порушеннях //
Фотобіологія та фотомедицина. – 2019. – № 28.– С. 54-61.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ ДРОТОВИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
д-р техн. наук, проф. О.І. Цопа, здобуувач ступ. д-ра філософії
В.А. Крівцова, Харківський національний університет
радіоелектроніки, м. Харків
Дротові телекомунікаційні мережі залишаються надійним засобом
передачі інформації. Вони забезпечують стабільний зв`язок на будь-яких
відстанях. Хоча останні десятиліття мідні кабелі активно замінювалися на
оптоволоконні, доля перших залишається доволі високою. Позаяк сучасна
дротова телекомунікаційна мережа включає в себе різні види дротів,
виникає проблема забезпечення стабільного і якісного зв’язку як на мідних,
так і на оптоволоконних дільницях.
В сучасних дротових телекомунікаційних системах України передача
даних здійснюється за допомогою концентраторів DSLAM. Вони
дозволяють надавати абонентам високошвидкісний доступ до мереж
передачі даних, зберігаючи доступ до телефонної мережі загального
користування. Концентратори здійснюють передачу даних за технологіями
ADSL та VDSL. DSLAM модулі можна підключати до мідних і
оптоволоконних ліній зв’язку. Але забезпечити стабільно високу якість
зв’язку на мережі, яка включає в себе дільниці з різними видами кабелю і
характеристиками, важко.
Список літератури: 1. Обробка сигналів у радіоканалах цифрових систем передавання
інформації: Навчальний посібник / В.П. Бабак, Т.М. Наритник, Ю.В. Куц, В.Я. Казимиренко. –
М.: Эко-Трендз, 2003. – 320 с. 2. Цифровые сети доступа. Медные кабели и оборудование /
Ю.А. Парфенов, Д.Г. Мирошников. – М.: Эко-Трендз, 2005. – 288 с. 3. Телекомунікаційні
мережі: Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком "Телекомунікації" /
В.К. Стеклов, Л.Н.Беркман. – К.: Техніка, 2001. – 392 с.
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РОЗРОБКА МЕТОДУ ПОБУДОВИ ДЕРЕВА З
БАГАТОВИМІРНИМИ ВУЗЛАМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ
ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ
аспірант В.В. Челак, д-р техн. наук, проф. С.Ю. Гавриленко,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Кожного дня зростають кількість інформації та її цінність. Слідуючи з
цього зростає й кількість зловмисників, які розробляють нові загрози з
метою модифікації, видалення, шифрування та виконання інших шкідливих
дій з даними та комп’ютерною системою. Таким чином, підвищуються й
вимоги до якості та швидкодії методів ідентифікації стану комп’ютерної
системи з метою запобігання та виявлення загроз, вразливостей,
шкідливого програмного забезпечення. Однак, не завжди існуючі методи
здатні в повній мірі відповідати цим вимогам.
У роботі запропоновано новий метод побудови дерева рішень, який
поєднує класичну модель побудови дерева рішень та оснований на
щільності метод просторової кластеризації для вихідних даних з шумами
(DBSCAN).
Основна ідея такого розбиття полягає в тому, що для критеріїв, які є
об’єктами, тобто мають одразу декілька характеристик проводиться
кластеризація методом DBSCAN. Надалі, обирається кластер з найбільшою
кількістю об’єктів та розраховується центр цього кластеру θ та радіус
гіперсфери ε, який визначає межі кластеру та надалі використовуються у
якості . порогового значенням вузла рішень.
Процес побудови таких дерев рішень полягає в послідовному,
рекурсивному розбитті навчальної множини на підмножини з
застосуванням вирішальних правил в вузлах або за рахунок порівняння з
пороговими значеннями на одновимірному просторі або за рахунок
визначення приналежності до гіперсфери меншого порядку.
Результати моделювання показали, що запропонований метод надає
можливість зменшити кількість розгалужень в дереві рішень, що дозволяє
підвищити оперативність ідентифікації стану комп’ютерної системи.
Використання належності до гіперсфер у якості критерію прийняття рішень
надає можливість підвищити точність ідентифікації за рахунок нелінійності
площині розбиття. Крім того, наявність більшої кількості гіперпараметрів
надає
можливість
виконати
більш
оптимальне
налаштування
класифікатору. Такий метод є особливо ефективним за наявності вихідних
даних, які мають високі кореляційні коефіцієнти так як об’єднує їх в один
або декілька багатомірних критеріїв. Недоліком даного методу є
збільшення часу навчання класифікатора. Крім того, такий метод потребує
більшого об’єму пам’яті.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ АДАПТАЦИИ AIS ДЛЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СИНТЕЗА СЛОЖНЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
канд. техн. наук, в.н.с., О.И. Ширяева, Институт информационных и
вычислительных технологий КН МОН РК, Казахский национальный
исследовательский технический университет им. К. Сатпаева,
г. Алматы, Казахстан
В данном докладе представлены результаты формирования принципов
адаптации искусственных иммунных систем, AIS, для решения таких задач
сложных систем, как синтез регуляторов и компенсации взаимосвязей.
Взаимосвязи влияют на динамические свойства всей сложной системы и
вносят в работу регуляторов изменения. В связи с этим представляет собой
интерес те методологии, которые позволяют настраивать регуляторы так,
чтобы учесть данное влияние. В качестве таких методов могут выступать
методы искусственного интеллекта, и, в частности, методы искусственных
иммунных систем и их свойства [1].
В соответствии с [2], разработан алгоритм AIS, который включает в
себя стандартные шаги поискового эволюционного алгоритма, основанного
на функционировании биологической иммунной системы. При этом, в
соответствии со свойством пластичности и адаптируемости, данный
алгоритм обеспечивает изменение структуры регулятора в соответствии с
желаемыми требованиями к технологическому процессу.
Изменение структуры регулятора и закона управления производится
на основе процедуры переключения, включённого в алгоритм AIS. В
зависимости от выбранного закона управления изменяется критерий
качества, так как его выражение включает в себя передаточную функцию
замкнутой системы регулирования по ошибке рассогласования и законы
управления.
Исследования проводятся по гранту №AP09258508 КН МОН РК
«Разработка интеллектуальной технологии управления сложными
объектами на основе унифицированной искусственной иммунной системы
для промышленной автоматизации с использованием современной
микропроцессорной техники» (2021-2023 гг.).
Список литературы: 1. Woodland D. Plasticity in Adaptive Immunity / D. Woodland // Viral
immunology. – 2016. – Vol. 26. – №5. – 301 p. 2 Ширяева О.И. Анализ использования свойств
бипластичности AIS для решения задач моделирования, анализа и синтеза сложных систем
управления / О.И. Ширяева // Materials of the XVII International Conference "Prospects of world
science – 2021". – Sheffield: Science and education LTD, 2021. – P. 93-99.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ МАРСІНСЬКОГО КОПТЕРА ДЛЯ
ПОКРАЩЕННЯ МАРШРУТІВ МАРСОХОДУ
асп. В.К. Щербак, Харківський національний університет
радіоелектроніки, м. Харків
У лютому 2021 року на поверхню Марсу висадився марсохід
"Персеверанс" разом із коптером "Індженьюйті", який має наступні
параметри та обмеження: маса – 1.8 кг, максимальна висота польоту – 5
метрів, максимальна дальність польоту – 300 метрів, максимальна
тривалість польоту – 90 секунд і лише 1 раз на день [1]. Дані обмеження
існують через те, що атмосфера на Марсі дуже розріджена і складає всього
1% від атмосфери Землі.
Одна з цілей цього коптера – картографування місцевості та допомога
у прокладенні маршрутів руху ровера, так як камери гвинтокрила мають
більшу роздільну якість ніж ті, що знаходяться на орбітальній системі, а
також вони більш мобільніші за ті, що стоять на марсоході.
Використовуючи лише свої прилади навігації чи орбітальної системи під
час руху, Персеверанс може накопичувати похибку – відстань, на яку він
віддаляється від початкового курсу. У той же час коптер може пролітати
над майбутнім маршрутом марсохода та вносити корективи, тим самим
зменшуючи радіус кола в межах якого ровер відхилиться від кінцевої
точки [2]. На максимальній висоті польоту камера гвинтокрила охоплює
більшу площу поверхні Марсу: але має при цьому меншу роздільну
здатність. В іншому же випадку – ми маємо меншу площу та меншу
кількість варіантів можливих маршрутів, але більш якісну зйомку
оточуючої середи. Вибір висоти польоту ровера є розв’язанням задачі
пакування рюкзака. А вибір маршруту марсоходом – розв’язанням задачі
комівояжера.
Симуляції вище зазначених задач показали на 10-20% більш точну
локалізацію місцевості на прокладення маршрутів, ніж без використання
коптера, або ж з виконанням їм польотів у випадкових напрямках [2]Список
літератури:
1.
Mars
Helicopter
–
NASA
Mars.
URL:
https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/#Tech-Specs (дата звернення: 28.10.2021). 2. T. Sasaki
K. Otsu R. Thakker S. Haesaert and A. Agha-mohammadi "Where to map? iterative rover-copter path
planning for mars exploration" IEEE Robotics and Automation Letters, 2015. – Vol. 5. – no. 2. – pp.
2123-2130.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ НАСТРОЙКИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА
д-р техн. наук, проф. Я.В. Щербак, магистр Д.В. Красников,
Национальный технический университет "Харьковский
политехнический институт", г. Харьков
Применение полупроводниковых преобразователей электрической
энергии в системах автоматизированного электропривода ставит задачу
оптимизации методов их анализа и синтеза. В настоящее время существуют
два подхода описания динамических процессов электропривода с
полупроводниковыми преобразователями. Первый из них базируется на
применении непрерывной модели полупроводникового преобразователя в
виде апериодического звена первого порядка. Такой подход базируется на
достаточно высоких фильтрующих свойствах приведенной к выходу
преобразователя непрерывной части системы, что позволяет получить
малую величину пульсирующей составляющей на входе его системы
управления. При втором подходе учитывают дискретные свойства
преобразователя, когда рассматривают его как элемент импульсной
системы автоматического регулирования. В этом случае описание
динамических процессов выполняется с применением импульсных моделей
преобразователя с учетом режимов его работы.
В работе приведены результаты исследований, как наиболее
быстродействующей,
системы
регулирования
якорного
тока.
Синтезирована указанная система с ПИ-регулятором при настройке на
модальный оптимум, аналитически получена ее переходная функция,
выполнены экспериментальные исследования на S и SPS моделях.
Синтезирована импульсная система с использованием импульсной модели
тиристорного выпрямителя для режима непрерывного тока, получены
условия процесса конечной длительности и выражения для переходного
процесса.
Сравнительный анализ рассмотренных методов настройки системы
регулирования показал, что применение импульсной модели позволяет
получить переходный процесс, заканчивающийся за число тактовых
интервалов преобразователя, равных порядку характеристического
полинома приведенной непрерывной части. Применение непрерывной
модели позволяет получить достаточную для практики сходимость
аналитических и экспериментальных результатов, когда постоянная
времени приведенной непрерывной части значительно превышает период
дискретности преобразователя.
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КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ВИРОБНИЦТВОМ БУДІВЕЛЬНОГО ГІПСУ У КОТЛАХДЕГІДРАТОРАХ З КИПЛЯЧИМ ШАРОМ
магістр С.Р. Щербинин, канд. техн. наук, доц. І.Г. Лисаченко,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Технологічний процес виробництва будівельного гіпсу за допомогою
котла-дегідратора з киплячим шаром вимагає використання програмованих
логічних контролерів.
Тому, для розроблення комп’ютерно-інтегрованої системи управління
котлом-дегідратором з киплячим шаром запропоновано використати
програмовані логічні контролери виробництва компанії ОВЕН [1]. Під час
розроблення та впровадження апаратно-програмних засобів запропоновано
використати контролер ОВЕН ПЛК200-04-CS. Цей контролер є моно
блоковим та має вбудовані аналогові та дискретні входи/виходи
(DI/DO/AI/AO). Крім того, завдяки процесору ARM® Cortex-A8 з частотою
800 МГц під керуванням операційної системи Linux контролер має високу
продуктивність та швидкодію. Програмне забезпечення для керування
процесом виробництва гіпсу розроблено в середовищі CoDeSys V3 [2], яке
відповідає вимогам стандарту IЕС 61131.
Комп’ютерно-інтегрована система управління побудована на
концепції децентралізованого керування технологічним устаткуванням.
Для цього контролер має розвінути комунікаційні можливості. Це наявність
портів Ethernet та послідовного інтерфейсу RS-485.
Людино-машинний інтерфейс розроблено з використанням Webвізуалізації CODESYS. Перевагою використання цього програмного
продукту є висока надійність, велика гнучкість, можливість
децентралізованої розробки, висока швидкодія, ефективність та
масштабованість
Список літератури: 1. Ел. ресурс: https://owen.ua/ua/programovani-logichni-kontrolery/plk200programovanyj-logichnyj-kontroler. 2. Ел. ресурс: https://www.codesys.com/news-events/pressreleases/article/3s-smart-software-solutions-gmbh-becomes-codesys-gmbh.html.
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ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ
ЗАСОБІВ ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВКОЮ
ДЕПАРАФІНІЗАЦІЇ У РОЗЧИНІ ПРОПАНУ
магістр Б.Р. Щоголев, канд. техн. наук, доц. І.Г. Лисаченко,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", м. Харків
Технологічний процес депарафінізації у розчині пропану є досить
складним. Тому, для розроблення автоматизованої системи управління
установкою депарафінізації у розчині пропану запропоновано використати
програмовані логічні контролери VIPA [1]. Під час розроблення та
впровадження апаратно-програмних засобів в автоматизовану систему
управління технологічним процесом депарафінізації у розчині пропану
запропоновано використати контролер VIPA313S. Програмне забезпечення
розроблено у середовищі WinPLC V5 [2], яке відповідає стандарту IЕС
61131. Контролер VIPA313S має такі загальні властивості та призначений
для побудови розподілених систем управління, а саме:
 вбудовані оперативну (ОЗП) та постійну пам’ять (ПЗП) для
збереження програми користувача та поточних даних;
 підтримують стандартні карти пам’яті (ММС) для збереження
програм та даних;
 розширені комунікаційні можливості для створення промислових
мереж розподілених систем управління (протоколи ModBus та Profibus,
послідовні інтерфейси RS-232 та RS-485, а також Ethernet).
Керування технологічним устаткуванням здійснюється за допомогою
людино-машинного інтерфейсу, який розроблений у СКАДА-системі
ZenOn [3]. Перевагою використання цього програмного продукту є висока
надійність, велика гнучкість, можливість децентралізованої розробки,
висока швидкодія, ефективність та масштабованість
Список літератури: 1. Ел. ресурс: https://vipa.com.ua/vipa-ukraine/about-vipa.html.
2. Програмування промислових контролерів VIPA в середовищі WinPLC V5: навч. посібник
для студентів спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / М.О. Подустов
[та ін.]; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків: НТУ "ХПІ", 2018. – 195 с.
3. Ел. ресурс: https://www.copa-data.com.ua/zenon-v-ukraine/znakomstvo-s-zenon.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ГЕНЕРАЦІЇ 3Д КАРТ ДЛЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ВИКОРИСТОВУЮЧИ КЛІТИННІ
АВТОМАТИ
магістр Д.О. Юрчик, аспірант В.В. Челак, Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків
На даний період часу більш популярними стають комп’ютерні ігри, які
використовують 3Д моделювання, аби людина мала змогу більш
погрузитися у комп’ютерну гру, та це більше було схоже на реальні події.
Для цього використовують 3Д графіку. Задля того, щоб гра була якісна,
потрібно наймати високопрофесійних розробників, дизайнерів та інших
спеціалістів.
Багато часу, ресурсів та сил використовуються для створення якісного
контенту, саме з цього, ведуться розробки для більшої автоматизації
процесу розробки за допомогою різних засобів розробки, інструментарію
та готових шаблонів.
Загальна ціль даних розробок – полегшити роботу геймдизайнерів та
зменшити бюджет та час на розробку програмного продукту за допомогою
передових технологій, 3Д графіки, фізики та математики.
Для цього розробники мають змогу
використовувати клітинні
автомати, як допоміжний засіб. Клітинні автомати можуть призводити
моделювання подій реального світу, при використанні доволі простого та
дійсного математичного апарату.
Клітинний автомат є математичною моделлю фізичного процесу, в
якій час і простір дискретні (сукупність значень, прийнятих просторовими
координатами називається полем клітинного автомата), а всі залежні
величини можуть приймати кінцевий набір значень. Автомат має
властивість локальності, таким чином на кожному часовому кроці новий
стан деякої точки залежить лише від стану точок в невеликій її околиці.
Крім того, ця залежність однорідна в просторі в кожній точці
застосовуються одні і ті ж правила.
Клітинні автомати мають високий ступінь внутрішнього паралелізму,
що робить їх досить привабливим об'єктом докладання сучасних
суперкомп'ютерних систем.
Результатом роботи є програма генерації 3Д карт з використанням
клітинного автомата Мураха Ленгтона, метою якої є полегшення роботи
розробникам у сфері геймдеву та економія бюджету замовникам.
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INCREASING THE EFFICIENCY OF THE TWEANNS
ALGORITHM IN THE EVOLUTION OF BOTS
PhD, prof. A.G. Yuschenko, PhD student, M.O. Zachepylo, National
Technical University "Kharkiv Politechnic Institute", Kharkiv
Some modifications of the NEAT method ([1]) in the evolution of bots
were investigated, the strategies of improving its "physical constitution" and
"intellectualization of behavior" were competed [2]. The first provides the neural
network with input signals from various sensor types, physical abilities to
interact with the environment, and the second controls the bot's response. Twodimensional space as the environment was used, which is optimal for this study
in several factors, such as the relative simplicity of both calculations and
visualization and sufficiency for representativeness. During the simulation, the
environment dynamism was ensured, by randomly located energy resources
creation and the change of space size. Distinctive features of modification are
the input and output neurons type indication that determine the constitutions of
the organism, replacement of the gene deactivation operator by gene deletion,
deleting the genes of the corresponding connections when deleting the gene
describing a neuron. Other distinguishing features are adding link gene
numerical coefficient mutation operator, link genes adding when a neuron
appears through mutation. Numerical experiments demonstrated the advantage of
the neural network progressive development strategy, achieved through a series
of metasystem transitions [3], caused by natural selection in the population of
virtual biocenosis bots. The ways of further research in the direction of attempts
to build virtual models, in some sense reproducing the phenomena of
communication and socialization (cooperation), are outlined.
References: 1. Stanley, Kenneth & Miikkulainen, Risto. (2002). Evolving Neural Networks through
Augmenting
Topologies.
Evolutionary
computation.
V10.
Рp.
99-127.
DOI
10.1162/106365602320169811. 2. Alexander G. Yushchenko & Mykhailo Zachepylo. (2020).
Modeling of evolutionary conditioned noogenesis of
virtual biocenoses. DOI
10.13140/RG.2.2.30785.38246. 3. Valentin Turchin (1977): The Phenomenon of Science.
A cybernetic approach to human evolution, Columbia University Press, New York.
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ДЕТЕКТУВАННЯ
МЕДИЧНИХ МАСОК НА ОБЛИЧЧЯХ
канд. техн. наук., доц. О.В. Яковлева, магістр В.А. Ардасов,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
м. Харків
Робота присвячена розробці та дослідженню методу детектування
медичних масок на обличчі у відеопотоці. Зараз існують такі платні засоби
як FMDS by Leewayhertz, Neuromation, SightCorp, які дозволяють замовити
спеціальне обладнання для детекції наявності маски або використати
рішення на базі хмарних сервісів, використовуючи власне обладнання.
Також існують відкрити моделі на GitHub, які потребують великих
обчислювальних ресурсів. Тобто питання детектування медичних масок у
реальному часі потребує подальший досліджень.
Сучасним трендом методів аналізу зображень стало поєднання
класичних та нейромережевих підходів. Під час розробки методу
детектування медичних масок були використанні такі алгоритми та моделі:
HOG, ансамбль дерев регресії, MobileNetV2, SSD ResNet-10. З метою
обрання кращого методу для детектування обличчя було порівняно HOG
детектор з нейромережевим детектором SSD на базі ResNet-10, останній
показав кращі результати за точністю, але мав гіршу швидкодію. В роботі
було порівняно існуючі датасети облич та створено власний штучний
датасет з більш ніж 13 тисяч зображень облич (у медичних масках та без
масок). Під час створення власного датасету були застосовані HOG
детектор (для детектування) та метод ансамблю дерев регресії (для
будування ембеддингу). Даний датасет використано для навчання
нейронної мережі детектуванню наявності медичної маски. Модель
детектору була побудована на основі мережі MobileNetV2 через її
швидкодію та точність на обладнанні з обмеженими ресурсами. Оцінки
якості моделі проведена на базі показників accuracy, precision, recall та
F-метрики. Всі показники на тестовому наборі даних показали значення
більше 99%. Створено прототип застосунку для детектування медичних
масок на обличчі. В роботі використано Python, OpenCv, Dlib, Tensorflow,
Keras, CUDA.
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДЕТЕКТУВАННЯ ОБЛИЧ ТА
КЛАСИФІКАЦІЇ
канд. техн. наук, доц. О.В. Яковлева, магістр А.Р. Ковтуненко,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
м. Харків
Робота присвячена аналізу методів детектування облич та класифікації
для створення системи безпеки підприємства.
Розвиток нейронних мереж призвів також до появи нових алгоритмів,
де нейронні мережі використовуються, як один із компонентів великої
системи, що вирішує глобальну задачу. В останнє п’ятиріччя було
розроблено безліч нових методів детектування, які відрізняються сферою
свого застосування. Одні здатні детектувати обличчя різних масштабів (від
8 пікселів), але потребують багато ресурсів, інші, навпаки, швидкі, але
якість детектування у рази гірша. Експериментально проаналізувавши
детектори MTCNN, FaceBoxes, DSFD, RetinaFace, CenterFace, SCRFD, було
обрано CenterFace [1], який на відеокарті Nvidia GT940MX обробляє кадр
640х480 пікелів до 100 ms та має AP на датасетів WiderFace Hard 0.873.
Після детектування обличчя нормується, перевіряється на непідробленість і
вилучається вектор характеристик мережею, яка навчена за допомогою
функцій втрат ArcFace [2], що дає змогу розділити різні класи та
згрупувати подібні обличчя для подальшої класифікації. Для класифікації
був обраний SVM, який описується математично і через це витрачає менше
ресурсів і оперативної пам’яті. Також використання SVN обґрунтовано
практичними дослідженнями на власному датасеті, де за наявністю від 200
до 500 класів він показав високу якість класифікації (результат тестування
за ROC AUC склав 0.99), що дозволяє використовувати SVM для
підприємств середнього розміру.
За результатами досліджень був розроблений програмний застосунок
розпізнавання облич для системи безпеки підприємства. Було використано
С++, JavaScript, OpenCV, React. Під час створення застосунку, систему
було розбито на модулі: розпізнавання; навчання; front–end – інтерфейс
користувача; back–end – прошарок між системою розпізнавання, системою
навчання, базою та інтерфейсом користувача.
Список літератури: 1. Xu, Y., Yan, W., Yang, G., Luo, J., Li, T., & He, J. (2020). CenterFace: joint
face detection and alignment using face as point. Scientific Programming, 2020. 2. Deng, J., Guo, J.,
Xue, N., & Zafeiriou, S. (2019). Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition.
In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 46904699.
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DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR SEARCHING
PLAGIARISM-SUSPICIOUS IMAGES IN TEXT FILES
PhD, assoc. prof. O.V. Yakovleva, master student P.V. Pylypenko, Kharkiv
National University of Radio Electronics, Kharkiv
The paper proposes a method for detecting plagiarism of images and
calculating the similarity percentage for incoming images. Images can differ by
geometric transformations such as zooming, rotating, cutting a part.
The implemented method compares new images with images stored in a
collection. If the incoming image is not considered as plagiarism, it will be added
to the collection. Before using the main part of the method, the image must be
prepared, namely, extracted from a text file and converted into a gray gradient.
This will speed up the method and reject that way of plagiarism when the color
components of the image was changed.
At first, the content of the image is determined by finding 5 the most
probable tags. This step is done with the help of Neural Network ResNet-50.
These tags are used to query the saved images from the collection. For further
comparisons we take only such images that match by the first tag and at least two
more ones. Next, we need to find key points of the image and calculate their
vector characteristics. This is a unique set of properties for the image that will be
used in the following comparisons. The AKAZE detector is chosen to obtain
these data [1]. Further, the original image is compared with the image from the
collection. It’s made by finding a corresponding pair for each key point using the
Nearest Neighbor Distance Ratio (NNDR) method (modification of k-nearest
neighbors, k=2). The Euclidean distance is calculated and only those pairs are
selected for which the ratio of distance values of the two best pairs does not
exceed 75%. Since the images may differ in geometric transformations, the
RANSAC algorithm is used to discard false pairs. The calculation of image
similarity percentage is based on the ratio of the number of pairs before applying
RANSAC, to the number of pairs after. The images with more than 75%
similarity are considered as plagiarism.
The efficiency of the method was tested on 1000 test images, and the
accuracy was 95.6%.
References: 1. Yakovleva, O., & Nikolaieva, K. (2020). Research of descriptor based image
normalization and comparative analysis of SURF, SIFT, BRISK, ORB, KAZE, AKAZE descriptors.
Advanced Information Systems, 4 (4). – Р. 89–101.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ПОШУКУ ЗОБРАЖЕНЬ НА
ОСНОВІ ДЕСКРИПТОРІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ
ЗОБРАЖЕНЬ У ТЕКСТОВИХ ФАЙЛАХ
канд. техн. наук., доц. О.В. Яковлева, магістр Д.О. Попирєв,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
м. Харків
Робота присвячена вирішенню задачі пошуку зображень у документах,
що є підозрілими на плагіат. Зараз існують такі засоби як Google Search by
Image, TinEye, Yandex Image, які дозволяють користувачу завантажити
зображення й отримати його оригінал чи більш якісну копію, статті та
сайти, у яких це зображення було виявлено. Також існують сервіси для
виявлення текстового плагіату у файлах. Дана робота має на меті поєднати
ці ідеї задля виявлення плагіату зображень у текстових документах. Було
вирішено наступні питання: розглянуто існуючі зміни зображень, при їх
збереженні у текстових файлах (doc і pdf); досліджено інваріантність та
швидкодію дескрипторів; розроблено прототип застосунку.
Дослідження проводилися серед таких дескрипторів: SIFT, SURF64,
SURF128, ORB, ORB1000, BRISK, KAZE, AKAZE [1]. Для порівняння
ефективності їх роботи було створено датасет із зображеннями різного
типу. За результатами проведених досліджень для подальшого тестування у
прототипі застосунку було обрано алгоритми SIFT (числовий) та AKAZE
(бінарний). SIFT показав найкращу точність на даному датасеті. AKAZE
мав один із найкращих результатів серед бінарних дескрипторів за
точністю, але показав значно більшу швидкодію. Рішення про
приналежність зображення до підозрілих на плагіат виносилося на основі
поступової перевірки відповідності таким критеріям: манхетенська
відстань гістограм зображень, що порівнюються, була меншою за
встановлений поріг a; кількість відповідних пар дескрипторів, знайдених
методом NNDR, більше порогу b; частка відкинутих хибних відповідностей
методом RANSAC задовольняла порогу c. У результаті проведеної роботи
було створено прототип застосунку для виявлення у текстових документах
зображень, підозрілих на плагіат. Під час роботи були використані Java,
OpenCV, React, PostgreSQL.
Список літератури: 1. Yakovleva, O., & Nikolaieva, K. (2020). Research of descriptor based image
normalization and comparative analysis of SURF, SIFT, BRISK, ORB, KAZE, AKAZE descriptors.
Advanced information systems, 4 (4). – Р. 89–101.
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ДАНИХ
ПОЛЯРИЗОВАНОГО ДИНАМІЧНОГО СВІТЛОРОЗСІЮВАННЯ
с.н.с. Р.Я. Яремик, с.н.с. В.Б. Гетьман, Львівський національний
університет імені Івана Франка, м. Львів
Для дослідження розмірних параметрів нанооб’єктів в дисперсних
системах ефективно використовуються прилади, робота яких основана на
кореляційному аналізі флуктуацій динамічного світлорозсіювання.
Світлорозсіювання
виникає
при
перетині
лазерного
променя
досліджуваними наночастинками, які перебувають в стані броунівського
руху в рідинних середовищах [1]. Однак спроби використати методи
кореляційної спектроскопії для дослідження нанооб’єктів біологічної
природи дають негативні результати. Основна причина – складні
геометричні форми біо- наночастинок, які здійснюють одночасно
поступальний та обертальний рух, і в процесі цього руху генерують
непрогнозовані динамічні діаграми світлоросіювання. Аналіз таких
сигналів класичними методами не результативний.
Розроблено новий метод реєстрації та аналізу флуктуацій динамічного
світлорозсіювання нанооб’єктими несферичної форми. Використовуються
відмінності поляризаційних компонент розсіяного світла для наночастинок
різних типів геометричних форм та аспектних відношень. Одночасно
такий підхід породжує складну некоректну по Тихонову задачу
знаходження рішень оберненої спектральної задачі та ідентифікіції
об’єктів.
Розроблений метод інтелектуального аналізу інформаційних сигналів
деполяризованого
світлорозсіювання
оснований
на
створенні
індивідуальних модельних представлень нанооб’єктів різної геометричної
форми в поновлювальній базі даних. В процесі роботи з тестовими
об’єктами модельні представлення уточнюються. В режимі вимірювань
отримані дані співставляються з базовими модельними представленнями і
для кожного типу форм-фактору генеруються оптимальні параметри
регуляризації для знаходження чисельних характеристик несферичних
нанооб’єктів.
Список літератури: 1. Nepomnyashchaya E., Velichko E., Bogomaz T.. Diagnostic possibilities of
dynamic light scattering technique. Proc. of SPIE. – Vol. 10891, (2019); doi: 10.1117/12.2509847.

155

Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2021
Тези восьмої міжнародної науково-технічної конференції

ДО ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ УСТАНОВОК ТИПУ 3D
ПРИНТЕР
магістр В.А. Яригін, канд. техн. наук, доц. С.П. Вислоух, Національний
технічний університет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського", м. Київ
Дослідницькі роботи вимагають створення нових установок для
проведення досліджень. Інколи вдається модернізувати існуючі пристрої,
але часто доводиться виготовляти нові. Повне кустарне виготовлення для
експерименту недоцільне, залишається два варіанти – крупно-вузлове
складання та модернізація існуючих пристроїв.
Задача модернізації полягає у додаванні нового функціоналу або
розширення режимів роботи. Висновки, що отримані в попередньому
дослідженні [1], показали необхідність модернізації дослідної установки. З
метою її модернізації придбано 3D принтер HE3D K200 delta. Перевага
даної моделі – вона зібрана з використанням точних направляючих з
пазами типу ластівковий хвіст, що дає широкі можливості в модернізації.
При проведенні пусконалагоджувальних робіт виявлено ряд недоліків:
система натягу ременів (що приводять в рух сопло принтера) не зручна в
експлуатації, складна в регулюванні, отримати однаковий натяг
неможливо; відмова при перегріві системи керування, що виникає при
довгій роботі або увімкненні нагріву столика; центрування та інсталяція
столику, на трикутній основі принтера, розміщено шість баз дві з яких
можна зафіксувати, інші ж рухаються незалежно, виходить шість точок
опори, що знижує точність позиціонування площини стола; система
калібрування висоти сопла відносно стола, використовується зовнішній
датчик, котрий необхідно постійно монтувати та демонтувати на сопло, що
загрожує пошкодженням датчика, якщо після калібрування забути його
зняти.
Рішення першого недоліку просте, створити на існуючому принтері,
додаткові деталі й замінити механізм регулювання. Другий, третій та
четвертий недоліки можна виправити спільно: змінивши тип
позиціонування столика вмонтувавши в нові бази датчики доторкання, та
піднявши столик на кілька сантиметрів вище.
Вирішення описаних вище недоліків важлива задача, яку необхідно
виконати
перед
дооснащенням
системи.
Це
полегшить
пусконалагоджувальні роботи з модернізованою установкою, що в свою
чергу знизить трудовитрати на виконання досліджень.
Список літератури: 1. Яригін В.А. Дослідження параметрів якості деталей, отриманих
шляхом 3d друку / В.А Яригін., С.П Вислоух // Збірник тез конференції присвяченої Дню
науки, 11-15 травня 2020 року, м. Житомир, – K.: ДУ "Житомирська політехніка" – С. 125 –
126.
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