
VOL 1, No 63 (2021) 

Sciences of Europe 

(Praha, Czech Republic) 

ISSN 3162-2364 

The journal is registered and published in Czech Republic. 

Articles in all spheres of sciences are published in the journal. 

Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French, Ukrainian. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the article to the 

editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible consequences for breaking 
copyright laws.

Chief editor: Petr Bohacek 

Managing editor: Michal Hudecek 

• Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva 

• Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 

Academy of Sciences of the Czech Republic 

• Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History 

(Moscow, Russia); 

• Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze 

• Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social 

sciences and humanities. (Kiev, Ukraine) 

• Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice 

• Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography. 

(Kharkov, Ukraine) 

• Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

• Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department 

of History (Moscow, Russia); 

• Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci 

• Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, 

Department of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine) 

• Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General 

Psychology and Pedagogy. (Minsk, Belarus) 

«Sciences of Europe» - 

Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha 

E-mail: info@european-science.org 

Web: www.european-science.org 



CONTENT 

ARCHITECTURE 
Abdo Esam E. 
SUSTAINABLE (GREEN) ARCHITECTURE (AS A SYMBOL 
OF ENERGY EFFICIENT AND MODERN ECOLOGICAL 
ARCHITECTURE) ........................................................... 3 

 

 

 

TECHNICAL SCIENCES 
Vyshnivskyi V., 
Kargapolov Yu., Berezovska Yu., 
Berezіvskyi M., Kosminskyi R. 
EVALUATION OF INFORMATION SYSTEMS  
RELIABILITY INDICATORS WITH LIMITED  
A PRIORI INFORMATION ............................................. 8 
Bilousov O., Sviderskyy V., 
Chernyak L., Varshavets P. 
USE OF PAPER PRODUCTION WASTE IN POROUS 
CERAMIC TECHNOLOGY ............................................ 14 
Dibrivniy O., Grebenyuk V. 
USAGE OF EDGE SELECTION METHODS TO REFINE 
CANDIDATE BLOCKS IN THE MOTION COMPENSATION 
PROCESS, BASED ON THE SAD ALGORITHM USING 
CHARACTERISTIC POINTS. ......................................... 19 
Klyuyev O. 
ROTOR FLUX LINKAGE OBSERVER IN THE SYSTEM 
VECTOR CONTROL OF ASYNCHRONOUS MACHINE .. 24 
 
 
 

Kuzmina N., Dzivotov D.A. 

OVERVIEW OF THE MAIN DISADVANTAGES OF 
SUSPENDED VENTILATED FACADE SYSTEMS OF 
RECONSTRUCTED AND NEWLY ERECTED BUILDINGS 
AND STRUCTURES ..................................................... 32 
Masіkevych A., Gerush N. 
QUALITY OF SURFACE WATER OF THE SIRET RIVER .. 42 
Masіkevich Yu., Dekalchuk S. 
ASSESSMENT OF THE SANITARY AND HYGIENIC 
CONDITION OF PRESERVATED AREAS ....................... 46 
Nagornyh A., Egorov A. 
OVERVIEW OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN 
CONSTRUCTION ......................................................... 49 
Nagornyh A., Egorov A. 
SYSTEM OF CONTOUR CONSTRUCTION PARAMETERS
 ................................................................................... 52 
Slepuzhnikov E. 
JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF RUNNING 
WHEELS OF AN OVERHEAD CRANE OF VARIOUS 
DESIGNS .................................................................... 54 

  



Sciences of Europe # 63, (2021)  3 

ARCHITECTURE 
 

УСТОЙЧИВАЯ (ЗЕЛЕНАЯ) АРХИТЕКТУРА (КАК СИМВОЛ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО И 

СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АРХИТЕКТУРА) 

 

Абдо Исам И.А. 

Российский университет дружбы народов, магистрант 

 

 

SUSTAINABLE (GREEN) ARCHITECTURE (AS A SYMBOL OF ENERGY EFFICIENT AND 

MODERN ECOLOGICAL ARCHITECTURE) 

 

Abdo Esam E. 

Peoples' Friendship University of Russia, master student 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-63-1-3-7 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждается концепция устойчивой (зеленой) архитектуры и мировые стандарты примене-

ния этой концепции. В статье говорится о важности устойчивой архитектуры в настоящее время и ее тес-

ной связи с экономикой и энергосбережением. В статье рассказывается о количестве энергии, потребляе-

мой в строительных процессах  по традиционным обычным методам, и ее большие влиянии на окружаю-

щую среду и общество. Тоже в статье говорится о важности применения концепции устойчивой 

архитектуры из-за ее многочисленных преимуществ, которые напрямую связаны с окружающей средой, 

общество, и экономии энергии. А также в статье изучаются два реалистического примера для применения 

концепции устойчивой архитектуры, в которой объясняется разница при проектировании по сравнению с 

традиционными, обычными зданиями. 

ABSTRACT 

The article discusses the concept of sustainable (green) architecture and global standards for the application 

of this concept. The article discusses the importance of sustainable architecture today and its close relationship 

with economics and energy conservation. The article discusses the amount of energy consumed in construction 

processes according to traditional conventional methods and its great impact on the environment and society. The 

article also talks about the importance of applying the concept of sustainable architecture because of its many 

benefits that are directly related to the environment, society, and energy savings. The article also explores two 

realistic examples of the concept of sustainable architecture, which explains the difference in design compared to 

traditional, conventional buildings. 

Ключевые слова: устойчивая архитектура, зелёная, архитектура, концепция устойчивой архитек-

туры, энергоэффективность, экологическое проектирование. 

Keywords: sustainable architecture, green architecture, sustainable architecture concept, energy efficiency, 

ecological design. 

 

Введение 

В настоящее время мир начинает осознавать 

тесную связь между экономическим развитием и 

окружающей средой. Специалисты отметили, что 

традиционные формы экономического развития 

ограничиваются чрезмерной эксплуатацией при-

родных ресурсов, и в то же время вызывают боль-

шое давление на окружающую среду в результате 

вредного воздействия.  

Многие специалисты определили устойчивое 

развитие, что оно должно соответствовать требова-

ниям нынешних поколений без ущерба возможно-

стей и потребления будущих поколений. В конце 

XX века многие страны начали уделят широкое 

внимание на многие вопросы, которые касались за-

щиты окружающей среды и устойчивого развития. 

Данный интерес возник, исходя от того, что рожда-

лись голоса экологической пропаганды на умень-

шения воздействия на окружающую среду, возник-

шие в результате различных видов деятельности че-

ловека и призванные сократить количество 

загрязняющих веществ в отходах, а также сохра-

нить базу природных ресурсов для будущих поко-

лений. Экологические проблемы, стали угрожать 

всему миру. Особые внимания уделялись секторам 

урбанизма, потому что они с одной стороны явля-

ются основными потребителями природных ресур-

сов, таких как земля, материалы, вода и энергия, а с 

другой стороны происхождение операции строи-

тельной отрасли, которые производить большое ко-

личество шума, твердые отходы, и загрязнение в 

окружающей среде. Проблема отходов энергии и 

воды являются одной из наиболее важных эколого-

экономических проблем для зданий из-за их долго-

вечности на протяжении всего периода эксплуата-

ции здания. В результате растущей осведомленно-

сти общественности о воздействии на окружаю-

щую среду, связанном со строительной 

деятельностью, по мнению некоторых специали-

стов, является основной проблемой городских сек-

торов, которые в настоящее время сталкиваются со 

своей способностью выполнять свои обязанности и 

тоже выполнять их роль в развитии для достижении 

концепции устойчивого развития.  
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Другие специалисты добавили, что админи-

страция экологического контроля над городскими 

проектами будет одним из важнейших критериев 

конкуренции в этом секторы XX века. Отсюда в 

развитых индустриальных странах возникли кон-

цепции и новые методы, которые ранее не были 

знакомы при проектировании и реализации проек-

тов, и одна из этих концепций появились таких 

названиях как - «Устойчивое проектирование», «зе-

леная архитектура» и «устойчивые здания» всё это 

отражает интерес растущих городских секторов, 

сталкивающихся с проблемами экономического 

развития в свете защиты окружающей среды, со-

кращения потребления энергии, оптимальное ис-

пользования природных ресурсов и большие зави-

симости от возобновляемых источников энергии.   

Цель статьи: изучить и проанализировать 

мысль об устойчивом развитии и его приложениях 

в архитектуре, а также привлечь внимание обще-

ственности архитекторов и инженеров к важности 

устойчивой архитектуры в наше время и ее много-

численных преимуществ к человеку и обществу. 

Концепции устойчивости и зеленой архи-

тектуры в городском секторе 

«Устойчивый дизайн», «зелёная архитектура», 

«устойчивое строительство», «зелёное строитель-

ство», «экологическое проектирование» - эти кон-

цепции представляют собой новые методы и под-

ходы к проектированию и строительству, которые 

сокращают экологические и экономические про-

блемы. Они бросают тень на различные сектора 

этой эпохи, поскольку проектируются и строятся 

новые здания с использованием передовых методов 

и технологий, способствуют снижению, сокраще-

нию воздействия на окружающую среду. Они также 

представляют собой эксплуатационные расходы, в 

частности затраты на эксплуатацию и техническое 

обслуживание. Способствуют созданию безопас-

ной и комфортной городской среды. Таким обра-

зом, мотивы принятия концепции устойчивости в 

городском секторе не отличается от мотивов, кото-

рых привели к появлению и принятию концепции 

устойчивого развития касающихся экологических, 

экономических и социальных аспектов. С момента 

появления и распространения концепции устойчи-

вого развития больше нет разделительных линий 

между окружающей средой и экономикой. Она под-

черкнула, вне всяких разумных сомнений, что обес-

печение непрерывности экономического роста не 

может быть достигнуто в тени угрозы окружающей 

среды и разрушение природных ресурсов. 

 Экологическая архитектура усиливает и охва-

тывает тесную связь между окружающей средой и 

экономикой, и причина этого в том, что влияние го-

родской деятельности и зданий на окружающую 

среду имеет четкие экономические аспекты, и, 

наоборот. Потребление энергии, которое вызывает 

рост счета за электричество тесно связано с фено-

меном строительства, которые происходят из-за 

того, что большое количество кондиционеров, из-

расходуют энергию в отличии от естественных вен-

тиляции. Полная Зависимость на искусственное 

освещение для освещения здания изнутри, приво-

дит к увеличению счета за электроэнергию, из-за 

этого время снижает пользу для окружающей 

среды и здоровья. Недавние исследования дока-

зали, что длительное воздействие искусственного 

освещения приводят к серьезному ущербу здоро-

вью человека на психологическом и физическом 

уровне. Процесс воздействия легкой вибрации от 

лампочек и недостаточное естественное освещение 

являются одним из важнейших негативных эффек-

тов, от которых страдает офисная рабочая среда. И 

также интенсивное искусственного освещение 

находится на переднем крае вероятных причин по-

явления симптомов депрессии в рабочей среде.  

Отходы строительных материалов при реали-

зации проекта вызывают дополнительные расходы 

и в то же время приводят к загрязнению окружаю-

щей среды. Они содержат много процентов токсич-

ных и вредных химикатов. Таким образом, эколо-

гические решения и методы, которые обеспечивают 

устойчивой зеленой архитектуры приводят в то же 

время к достижению бесчисленных экономических 

выгод на индивидуальном и общественном уровне. 

По некоторым оценкам, мировая строительная про-

мышленность потребляет около 40% от общего 

объема. Это потребление оценивается примерно в 

(3 миллиарда) тонн сырья ежегодно. В Соединен-

ных Штатах Америки только здания потребляют 

(65%) от общего потребления всех видов энергии и 

являются причиной (30%) выбросов парниковых 

газов. Важность интеграции практик и приложений 

экологически чистой устойчивой архитектуры оче-

видна.  

Как описывает архитектор Джеймс Уэйанс в 

своей книге «Зеленая архитектура» здания потреб-

ляют 1/6 мировых запасов пресной воды, 1/4 произ-

водства древесины и 2/5 видов топлива и промыш-

ленных материалов. При этом образуется половина 

вредных парниковых газов. И он добавляет, что 

площадь застройки в мире удвоится за очень корот-

кий период времени - от 20 до 40 лет. Эти факты 

делают строительство и эксплуатацию городского 

строительства одно из важнейших отраслей, по-

требляющих энергию и ресурсы в мире. Кроме 

того, загрязнение от неэффективных зданий и от-

ходы, выделяемые из них, в первую очередь явля-

ются результатом плохого проектирования зданий. 

Высокая стоимость энергии, экологические про-

блемы и беспокойство общественности по поводу 

явления "больного здания" связанного с закрытыми 

коробчатыми зданиями 1970-х годов помогло 

начать движение зеленой устойчивой архитектуры. 

Сторонники устойчивой зеленой архитектуры 

подчеркивают множество преимуществ этой тен-

денции в Примере большого офисного здания - 

например, внедрение методов экологичного проек-

тирования и умных технологии не просто снижают 

потребление энергии, но и сокращают воздействие 

на окружающую среду. Также создают приятную 

комфортную рабочую среду, улучшают здоровье 

сотрудников и повышают уровни производства. Та-

ким образом, зеленый ток в строительном секторе 
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экономит затраты на энергию в долгосрочной пер-

спективе, в ходе полевого обследования (99 зданий) 

зеленых зданий в США было обнаружено, что по-

требляется на 30% меньше энергии по сравнению с 

аналогичными обычными зданиями. Таким обра-

зом, никаких дополнительных затрат не добавля-

ются на этапах проектирования и их сборки могут 

быть быстро восстановлены. Преимущества зеле-

ных зданий не только ограничиваются прямыми 

экологическими и экономическими аспектами, но и 

про использования естественного освещения, 

например, в офисных зданиях, снижает эксплуата-

ционные расходы на электроэнергию, а также по-

вышает производительность труда сотрудников.  

Экологические психологи – Рэйчел и Стивен 

провели исследование в Мичиганском универси-

тете, после этого они доказали, что сотрудники, ко-

торые имели вид из окна на природу офиса, стали 

более довольными и счастливыми на работе, а 

также снизился стресс и подверженность болезням.  

Кроме того, одна из компаний, работающих в сфере 

космоса, обнаружила, что уровень невыходов на ра-

боту снизился на (15%) после того, как 2500 сотруд-

ников были переведены в недавно построенное зе-

леное здание в Калифорнии. Аналогичным обра-

зом, использование естественного дневного света в 

торговых центрах приводит к увеличению объема 

продажи, как подтвердила консалтинговая группа 

специализирующийся на эффективных строитель-

ных технологиях. Она обнаружила, что продажи 

были значительно выше в 40% в магазинах, осве-

щенных через проемы крыши. Также группа обна-

ружила, что успеваемость учащихся в классах с 

естественным освещением была значительно 

лучше в 20%. 

Стандарты формирования устойчивой ар-

хитектуры 

Сегодняшний энтузиазм по поводу зеленой ар-

хитектуры и экологически безопасных зданий бе-

рет свое начало в связи с энергетическим кризисом. 

В 1970-х годах архитекторы того времени начали 

задумываться и ставить под сомнение целесообраз-

ность создания коробчатых зданий, окруженных 

стеклом и сталью, и требовали массивного отопле-

ния и дорогих систем охлаждения.  

Среди восторженных архитекторов, предлага-

ющих более энергоэффективную архитектуру, воз-

никли голоса как Уильяма МакДонаф, Брюс Болл и 

Роберт Фокс из США, Томас Херцог из Германии, 

Норман Фостер и Ричард Роджерс из Великобрита-

нии.  Эти дальновидные архитекторы начали с изу-

чения и кристаллизации архитектурных проектов, 

которые фокусировались на долгосрочном воздей-

ствии на окружающую среду во время эксплуата-

ции и обслуживания здания, и смотрели за пределы 

первоначальных затрат. Это мнение с тех пор уко-

ренилось в некоторых системах оценки зданий, та-

ких как:  

• Стандарт (BREEAM), который применялся в 

Великобритании в 1990 году. 

• Стандарты (LEED) экологического проекти-

рования и строительства в США.  

Стандарты LEED нацелены на создание более 

экологичной среды и повышение эффективности 

зданий с большей экономичностью. И эти стан-

дарты предоставляются архитекторам, инженерам, 

застройщикам и инвесторам. Они состоят из про-

стого списка критериев, используемых для оценки 

соответствия здания требованиям экологичности, и 

согласно с этим критериям, баллы присуждаются 

зданию в различных аспектах, Так что энергоэф-

фективность здания предоставляется в пределах (17 

баллов), а эффективность водопользования - в пре-

делах (5 баллов), и при качестве и безопасности 

внутренней среды в здании достигает до (15 бал-

лов), а дополнительные баллы могут приобретаться 

при добавлении в здание определенных функций, 

таких как генераторы возобновляемой энергии или 

системы мониторинга углекислого газа. После 

оценки баллов каждой стороны соответствующим 

комитетом вычисляется общее количество и его 

классификация для предполагаемого здания, полу-

чившее оценку LEED, отражает рейтинг. Здание 

получившее (39 баллов) получает рейтинг (золо-

той), и этот рейтинг означает, что здание снижает 

воздействие на окружающую среду как минимум 

на 50% по сравнению с аналогичным обычным зда-

нием, поскольку здание, получившее общую 

оценку (52 балла), получает рейтинг (Платиновый), 

и этот рейтинг означает, что строительство дости-

гает снижения воздействия на окружающую среду 

как минимум на 70% по сравнению с аналогичным 

обычным зданием. Оценка зданий таким способом 

может показать нам на сколько обычные здания не-

эффективны. Филип Бернштейн, архитектор и про-

фессор Йельского университета, говорит о про-

блеме неэффективных зданий: «... это не только ис-

пользование энергии, но это и использование 

материалов, траты воды и неэффективные страте-

гии, которым мы следуем чтобы выбирать подси-

стемы для наших зданий ... это страшно». Архитек-

тор Бернштейн приписал о отсутствие эффективно-

сти в зданиях как «разрывом или фрагментацией» в 

строительных работах, где он видит, что архитек-

торы, инженеры, девелоперы и строительные под-

рядчики принимают решения, которые служат их 

интересам, в результате существуют огромный де-

фицит, и полное отсутствие качества эффективно-

сти в здании целом. 

Международные примеры устойчивой ар-

хитектуры 

В промышленных развитых странах есть 

много крупных зданий, они воплощают концепцию 

устойчивой архитектуры Green, которая снижает 

воздействие на окружающую среду, в том числе 

здание Conde Nast Tower (48 этажей) на Таймс-

сквер в Нью-Йорке. Эта башня является одним из 

первых примеров, в которых применялись прин-

ципы устойчивой зеленой архитектуры, и в ней они 

использовали почти все мыслимые технологии для 

экономии энергии.  

В здании использовалось стекло особого каче-

ства, которое пропускает естественный солнечный 

свет, сохраняет тепло и ультрафиолетовые лучи 

снаружи здания. Зимой помещение остается в 
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тепле. Есть также две ячейки, они работают на при-

родном газе, обеспечивающем здание энергией 

(400 киловатт), которой достаточно для снабжения 

здания всем электричеством, это нужно ночью, в 

дополнение к (5%) количеству электроэнергии, ко-

торое он потребует в течение дня. А что касается 

выхлопа горячей воды, то они производились топ-

ливными элементами, которые использовались для 

обогрева зданий и обеспечивают его горячей водой. 

Насчёт системы охлаждения и кондиционирования 

воздуха, то они размещаются на крыше как газоге-

нератор, чем электрический генератор, потому что 

они снижают потери энергии, связанные с переда-

чей электрической энергии в здании. Также реклам-

ные панели находящихся на здании снаружи при-

дают зданию дополнительную мощность До (15 

кВт). Внутри здания датчики движения контроли-

руют вентиляторы и выключают свет где менее ис-

пользуемые места, например лестницы. В итоге это 

здание потребляет меньше энергии на (35-40%) по 

сравнению с обычным зданием. Рис. (1) 

 
Рис. (1) 

 

Еще один пример зеленой архитектуры - Swiss 

Re Tower. Он расположен в Лондоне и спроектиро-

ван архитектором Норманом Фостером и партне-

рами. Лондонцы называют его новейшим совре-

менным дополнением к горизонту их древнего го-

рода. Эта стоящая башня - плодом огурца состоит 

из 41 этажа. Самое замечательное в этом здании не 

его архитектурная форма, а его высоко энергоэф-

фективность. Это новаторский и креативный ди-

зайн обеспечивает ожидаемую экономию энергии, 

которая достигает до (50%) по сравнению с обыч-

ным зданиям.  

Здание имеет много преимуществ в экономии 

электроэнергии, поскольку в нем очень сильно ис-

пользуются естественные освещения и вентиляции. 

Фасад здания состоит из двух слоев стекла. Эти два 

слоя окружают вентилируемую нишу занавесками 

с компьютерным управлением. Также на здании 

снаружи расположена система погодных датчиков, 

которая контролирует температуру, скорость ветра 

и уровень солнечного света, чтобы при необходи-

мости закрыть жалюзи и открыть оконные панели. 

Форма здания спроектирована таким образом, 

чтобы оно увеличивало использование естествен-

ного дневного света, уменьшало потребность в ис-

кусственном освещении и позволяло просматри-

вать естественные наружные виды даже для тех, 

кто находится глубоко внутри здания. Рис. (2)   
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Рис. (2) 

 
Выводы  

• Активизация применения концепций, прак-
тик устойчивости и зеленой архитектуры в строи-
тельной отрасли может быть осуществлена при су-
ществовании квалифицированных архитекторов и 
инженеров в этой области, которые могут привести 
адекватные решении экологических, экономиче-
ских и функциональных вопросов зеленой архитек-
туры, и устойчивых зданий. 

• «Зеленая архитектура» и «устойчивые зда-
ния» эти название не являются академической рос-
кошью или теоретической ориентацией, или стрем-
лением мечтам у которых нет места в реальности. 
Наоборот, они представляют собой глобальную 
прикладную тенденцию, начавшуюся в осознанную 
профессиональную практику. 

• Контуры и размеры этой концепции очень 
популярны среди архитекторов и инженеров, рабо-
тающих в строительном секторе в развитых инду-
стриальных странах. Эти страны прошли долгий 
путь в этой области. 

• Популярность этой концепции среди обще-
ственности заметно возрастает в свете постоянного 
интереса активных профессионалов, которые могут 
локализовать их самостоятельно. 

• Архитекторы и инженеры, являются инстру-
ментами для реализации устойчивых проектов. 

• Для того, чтобы реализовать устойчивые 
проекты нам надо срочно изменить традиционные 
обычные шаблоны, используемые при проектиро-
вании. 

• Это необходимое изменение должно начи-
наться с основного компонента деятельности стро-
ительной отрасли: Архитектор и инженер-дизайнер 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються інформаційні системи, які працюють в умовах неповноти або нечіткості 

вихідної інформації про визначальні випадкові величини. Для забезпечення функціональної стійкості 

необхідно впровадити механізми, які дозволять об’єктивно визначити показники якості функціонування 

таких систем. 

Для вирішення поставленого наукового завдання забезпечення функціональної стійкості інформацій-

них систем використано програмно-конфігуровані мережі. 

Головна ідея SDN полягає у відокремленні функцій передачі трафіку від функцій управління, що сут-

тєво підвищує рівень безпеки функціонування інформаційних систем та дозволяє ввести в процес передачі 

пакетів поняття резерву часу. Для системи передачі даних отримані сукупності розрахункових співвідно-

шень для визначення гарантованих (найбільших і найменших) значень основних показників функціональ-

ної стійкості при наявності обмеженої апріорної інформації про розподіли випадкових величин, які пред-

ставлені початковими моментами. 

Знайдені гарантовані оцінки верхньої границі імовірності відмови та нижні границі імовірності 

безвідмовного функціонування і коефіцієнта готовності каналу передачі даних. Врахування резерву часу 

для системи передачі даних дає можливість об’єктивно оцінити показники функціональної стійкості ка-

налу передачі інформації мережі. 

Дані результати можна використовувати на стадії проектування інформаційних систем при прогно-

зуванні їхньої поведінки. Вони виступають в якості обґрунтування передбачуваних показників якості 

функціонування для систем, які ще не існують в реальному виконанні. 

ABSTRACT 

The article considers information systems that operate in conditions of incompleteness or fuzziness of initial 

information about determining random variables. It is necessary to introduce mechanisms that will allow us to 

objectively deduce the quality indicators of such systems performance to ensure functional stability. 

In order to solve the posed scientific problem of ensuring functional stability of information systems, soft-

ware-defined networks were used. 
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The main idea of SDN is to separate traffic transfer functions from management functions, what significantly 

increases the level of security of information systems performance and allows introducing the concept of a time 

reserve into the packet transmission process. For the data transmission system it is received sets of calculated ratios 

to determine the guaranteed (highest and lowest) values of the main indicators of functional stability in the pres-

ence of limited a priori information about the distributions of random variables which are represented by the initial 

moments. 

Guaranteed estimates of the upper limit of the probability of failure and the lower limits of the probability of 

faultless operation and the availability factor of the data channel are obtained. Taking into account the time reserve 

accessible for the data transmission system makes it possible to objectively assess the indicators of the functional 

stability of the network information transmission channel. 

These results can be used at the stage of designing information systems at behavior forecasting. They serve 

as grounding for the expected performance indicators for the systems that have been so for implemented. 

Ключові слова: інформаційна система, функціональна стійкість, програмно-конфігуровані мережі, 

мережа, передача даних, обмежена апріорна інформація, безпека функціонування. 

Keywords: information system, functional stability, software-defined networking, network, data transfer, 

limited a priori information, security performance. 

 

Вступ. Функціонування великих інформацій-

них систем (ІС), призначених для автоматизації 

управління, знаходиться в постійній взаємодії із 

зовнішніми впливами. При цьому, великий клас та-

кої взаємодії представлений різними конфліктами, 

які суттєво впливають на успішне виконання за-

гальносистемної мети. Такі інформаційні кон-

флікти стають причиною руйнування інформацій-

них ресурсів, порушення штатних інформаційних 

процесів, і як наслідок зриву виконання системних 

та прикладних функцій. Все це обумовлює на-

явність в ІС механізмів, які мають забезпечувати 

нову якість – здатність збереження і/або віднов-

лення даних функцій (їхню стійкість) в умовах 

різного роду несприятливих впливів, а саме 

функціональної стійкості. Функціональна стійкість 

(ФС) інформаційних систем являє собою інте-

гральну властивість, що включає надійність, жи-

вучість і безпеку. Відповідно, оцінка показників 

ФС, необхідна для порівняння різних варіантів про-

ектування, є складним науково-практичним завдан-

ням. Ще складніше провести пошук найкращого 

варіанту, який досягає оптимальних показників ФС 

з певними обмеженнями [11, 15].  

Однак, сучасні ІС потребують впровадження 

засобів управління з використанням протоколів, які 

не залежать від послуг і, у свою чергу, надаються 

різними операторами та/або провайдерами всією 

мережею, незалежно від типів технічних систем, 

що у ній використовуються. 

Створення систем, апріорно орієнтованих для 

роботи в умовах неповної або нечіткої вихідної ін-

формації, невизначеності зовнішніх коливань та ро-

бочого середовища, вимагає використання інно-

ваційних підходів до управління з використанням 

нових методів і технологій. Очевидно, що за наяв-

ності різних видів невизначеності високий рівень 

автономності, адаптивності та надійності ІС пови-

нен забезпечуватися шляхом збільшення їхніх мож-

ливостей, заснованих на обробці спеціальної інфор-

мації. Одним з головних критеріїв вибору повинна 

бути необхідна якість функціонування системи 

управління в умовах невизначеності із випадковим 

характером зовнішніх коливань, які включають 

непередбачені зміни у власних експлуатаційних по-

казниках, параметрах середовища, цілях тощо. 

Ефективність функціонування ІС значною 

мірою визначається часовими затримками при пе-

редачі даних між користувачами мережі. 

Мінімізація затримки в ІС з однорідним трафіком 

забезпечується на етапі проектування з використан-

ням математичних моделей масового обслуго-

вування з однорідним потоком заявок [1]. 

У даний час набувають поширення мульти-

сервісні мережі, характерною рисою яких є неодно-

рідність трафіку [2, 3]. Неоднорідність трафіку по-

лягає у передачі інформаційною мережею пакетів 

декількох типів (відео- і аудіопакетів, повних па-

кетів, текстових пакетів тощо), на які поширю-

ються різні вимоги [4]. Ці вимоги будуть сформу-

льовані у вигляді обмежень щодо терміну доставки 

пакетів різного типу. При цьому, обмеження мо-

жуть бути двох типів: імовірнісні у вигляді допу-

стимої вірогідності перевищення встановлених об-

межень часу затримки пакетів в інформаційній ме-

режі та середні у вигляді обмеження на середній час 

затримки. Зазначений ліміт може бути врахований 

завдяки застосуванню спеціальних методів управ-

ління трафіком. Розв’язання цієї задачі вимагає ви-

користання моделей з неоднорідним потоком за-

явок, що дозволяють аналізувати властивості 

пріоритетних систем передачі даних та сформулю-

вати рекомендації для проектування пріоритетних 

мереж. 

Тому, для забезпечення функціональної стій-

кості ІС пропонується використовувати програмно-

конфігуровані мережі (SDN). Головна ідея SDN по-

лягає у відокремленні функцій передачі трафіку від 

функцій управління (включаючи контроль як са-

мого трафіку, так і пристроїв, що здійснюють його 

передачу) [5–8]. При цьому суттєво підвищується 

рівень безпеки функціонування ІС. 

Використання програмно-конфігурованих ме-

реж (SDN) дозволяє ввести в процес передачі па-

кетів поняття резерву часу. Тобто, у випадку, коли 

пакет не передався, система може його переправити 

по іншому шляху. При цьому, якщо час доставки 

даного пакета не перевищить допустимого часу за-

тримки, то буде рахуватися що відмови каналу 

зв’язку не відбулося. 

Істотний вплив на ефективність використання 

в інформаційних системах резервування, як одного 
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з основних засобів забезпечення заданого рівня 

надійності, надає повнота апріорної інформації про 

надійність її елементів та програмного забезпе-

чення. Широке застосування в інформаційних си-

стемах знаходить часове резервування. Найбільш 

повне зображення питання дослідження відновлю-

ваних таких систем з резервом часу отримали в ро-

боті [9], однак в ній основна увага приділена про-

гнозуванню надійності інформаційних систем з по-

повнюваним резервом часу при наявності повної 

апріорної інформації про надійність. 

На стадії проектування і конструювання ІС по-

казники надійності трактують як характеристики 

імовірнісних математичних моделей об'єктів, що 

створюються, а на стадії експериментального 

відпрацювання, випробувань і експлуатації. Роль 

показників надійності виконують статистичні 

оцінки відповідних імовірнісних характеристик. 

При оцінці показників надійності часто відсутні 

необхідні вихідні дані для апріорних імовірнісних 

розрахунків, а статистична оцінка ускладнена неве-

ликим обсягом випробувань, за якими можна 

визначити тільки оцінки моментів випадкових ве-

личин, що визначають процес функціонування (ма-

тематичні очікування і дисперсії напрацювання на 

відмову, час відновлення, резервний час тощо). 

Проте, у цій ситуації необхідно обґрунтовувати де-

які характеристики системи (наприклад резерв 

часу, гарантовані точні границі ймовірності 

безвідмовної роботи системи тощо). Під "обґрунту-

ванням" при цьому розуміється побудова точних 

верхніх і нижніх границь зміни функціоналів, які 

характеризують надійність, в умовах неповної 

апріорної інформації про функції розподілу (ФР) 

випадкових величин, що визначаються. 

Наукове завдання. Тому в статті вирішується 

актуальне наукове завдання розробки аналітичного 

методу розв'язання екстремальних задач визна-

чення двосторонніх оцінок функціоналів, які вхо-

дять до основних показників надійності ІС з резер-

вом часу. Необхідно побудувати двосторонні 

оцінки показників ФС ІС SDN з часовим ре-

зервуванням при відомих моментах розподілу 

вихідних випадкових величин, які визначають 

випадкові процеси, що досліджуються. При 

вирішенні цього завдання використані граничні 

значення функціоналів, що характеризують 

надійність таких систем. 

Отримані результати можуть бути застосовані 

для оцінки надійності в умовах обмеженої вихідної 

інформації ІС безперервного використання. Ці зав-

дання вирішені в припущенні того, що відомі по-

чаткові моменти розподілів тривалості контролю 

працездатності та відновлення каналів зв’язку про-

грамно-конфігурованих мереж. 

Виклад основного матеріалу. Здатність ІТ-

адміністраторам контролювати роботу всієї інфор-

маційної мережі за допомогою так званого про-

грамного контролера, що відокремлений від кому-

татора і рівня пересилання трафіку, є основою 

управління SDN. Використовуючи єдину точку 

управління, яка універсально використовується у 

віртуальній мережевій архітектурі, дає можливість 

адміністраторам брати під контроль всі мережі ко-

мутаторів [10]. Такий підхід відповідає сучасним 

вимогам до ІС. 

Мережевий пристрій рівня управління відо-

кремлений від рівня передачі даних і логічно цен-

тралізований у SDN-контролері, що забезпечує 

єдине абстрактне представлення всієї мережі та її 

стану. Його можна розгорнути у вигляді кластера, 

щоб забезпечити високу доступність і масштабо-

ваність, а також забезпечити об’єднання між кон-

тролерами ефективного обміну трафіком між різ-

ними ІС. Централізоване застосування підвищеної 

продуктивності, зменшення затримок призводить 

до більш ефективної взаємодії між користувачами 

та додатків як в корпоративних мережах, так і в ме-

режах ЦОДів. Кількість мережевих пристроїв з ча-

сом неодмінно буде зростати і простий спосіб 

управління ними, який представляє SDN безумовно 

має переваги [13, 14]. Дана технологія, це новий 

підхід до проектування, побудови та експлуатації 

ІС, який фокусується на наданні гнучкості бізнесу 

внаслідок ефективного підключення користувачів 

до додатків. Він являє собою перехід від управління 

генеруючими пристроями мережі до управління 

цілими мережами. 

Мережа може швидше реагувати на мінливі 

потреби бізнесу. Контролер SDN підтримує відкри-

тий інтерфейс програмування (API), ряд вбудова-

них функцій, включаючи можливості мережевої 

віртуалізації, забезпечення безпеки, управління 

трафіком, а також механізми авторизації та аутен-

тифікації для контролю доступу інтегрованих ін-

струментів контролера та зовнішніх додатків SDN, 

що дозволяє програмувати його ззовні, створюючи 

таким чином середовище для автоматизації, управ-

ління, а також масштабування функціоналу для 

майбутніх додатків [5, 6, 14]. Втілення такої кон-

цепції значно спрощує роботу мережі та її конфігу-

рацію і дає змогу використовуватися як у великих 

компаніях, так і у малому та середньому бізнесі. 

Тому, можна стверджувати, що під час побу-

дови ІС доцільно впроваджувати вирішення про-

блеми відповідно до технології SDN. Це дозволить 

компаніям і телекомунікаційним операторам отри-

мати незалежний контроль над усією мережею і 

значно спростить їхню експлуатацію. Нарешті, не 

менш важливим є значно спрощене конфігурування 

мережі. Адміністраторам не потрібно буде для різ-

них комутаторів або маршрутизаторів вводити 

окремо сотні нових рядків коду. Є можливість 

швидкої зміни, в режимі реального часу, характери-

стик мережі. Відповідно, терміни ініціювання но-

вих додатків і сервісів значно скорочуються, що у 

свою чергу дозволить підтримувати функціональну 

стійкість ІС [16]. 

Розглянемо особливості оцінки ефективності 

ФС ІС як один із випадків за ймовірністю працез-

датності каналу передачі. 

Для цього розглянемо процес передачі інфор-

мації в ІС безперервного використання з часовим 

резервуванням, яка складається з двох елементів: 

каналу передачі та резерву часу. Контроль працез-
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датності будемо вважати ідеальним (повним, безпе-

рервним і вірогідним). Формули для основних по-

казників надійності функціонування такої системи 

при повній вихідній інформації наведені в [9]. 

Розглянемо випадки, коли вид функції 

розподілу 𝐹в(𝑡) часу відновлення працездатності 

каналу передачі 𝑡в функції розподілу 𝐷(𝑡) вели-

чини резервного часу 𝑡д не встановлений, а відомі 

тільки їх перші два початкові моменти. Задача по-

лягає в знаходженні двосторонніх оцінок (нижньої 

і верхньої границь) основних показників надійності 

функціонування системи для цих випадків. 

Варто зазначити, що двосторонні оцінки для 

показників надійності отримані в припущенні, що 

середнє напрацювання об’єкта на відмову каналу 

передачі значно більше середнього часу його 

відновлення. Ця умова, виконується в інженерній 

практиці для ІС. 

1. Нехай функція розподілу 𝐹в(𝑡) нам не 

відома, а відомі тільки її перші два початкові мо-

менти 

𝑠1 = 𝑡в = ∫ 𝑥𝑑𝐹в(𝑥)
∞

0
, 𝑠2 = ∫ 𝑥2𝑑𝐹в(𝑥)

∞

0
   (1) 

причому 𝑠1
2 < 𝑠2. Клас функцій розподілу, що 

задовольняють таким обмеженням, позначимо че-

рез 𝐾2. 

Для цього випадку в [9] отримано двосторонні 

оцінки функціоналів, що характеризують 

надійність системи. Із урахуванням цих оцінок для 

показників надійності, отриманих для випадку пов-

ної апріорної інформації, нижче наводяться ро-

зрахункові співвідношення для нижньої і верхньої 

границь цих показників. У наведених нижче фор-

мулах 𝑡н̅ – середнє напрацювання каналу передачі 

на відмову: 

𝑡н̅ = ∫ [1 − 𝐹(𝑡)]𝑑𝑡
∞

0
               (2) 

Нехай резервний час – невипадкова величина 

𝑡д = const. Для цього випадку в [9] наведені точні 

нижні inf
𝐹в∈𝐾2

𝐼1(𝐹в) і верхні sup
𝐹в∈𝐾2

𝐼1(𝐹в) оцінки 

функціоналу 𝐼1(𝐹в) = 𝐹в(𝑡д). 

Імовірність відмови системи 𝑞 визначається 

формулою: 

𝑞 = 1 − 𝐹в(𝑡д) = 1 − 𝐼1(𝐹в)             (3) 

Використовуючи inf
𝐹в∈𝐾2

𝐼1(𝐹в) і sup
𝐹в∈𝐾2

𝐼1(𝐹в) з 

урахуванням виразу (3), отримуємо нижню 𝑞∗ і 

верхню 𝑞∗ границі: 

𝑞∗ = 1 − sup
𝐹в∈𝐾2

𝐼1(𝐹в), 𝑞
∗ = 1 − inf

𝐹в∈𝐾2
𝐼1(𝐹в). 

Формули для 𝑞∗ і 𝑞
∗ для різних значень резерв-

ного часу 𝑡д будуть наступними. 

При значеннях резервного часу 0 < 𝑡д < 𝑠1: 

𝑞∗ =
(𝑠1−𝑡д)

2

𝑠2−2𝑠1𝑡д+𝑡д
2, 𝑞

∗ = 1. 

При значеннях резервного часу 𝑠1 ≤ 𝑡д <
𝑠2

𝑠1
: 

𝑞∗ = 0, 𝑞∗ =
𝑠1

𝑡д
. 

При значеннях резервного часу 𝑡д ≥
𝑠2

𝑠1
: 𝑞∗ = 0, 

𝑞∗ =
𝑠2−𝑠1

2

𝑠2−2𝑠1𝑡д+𝑡д
2. 

Імовірність безвідмовного функціонування си-

стеми 𝑃(𝑡, 𝑡д) в залежності від часу затримки ін-

формаційного пакета в каналі передачі: 

min
𝐹в∈𝐾2

𝑃(𝑡, 𝑡д) ≈ exp [−
(𝑡−𝑡д)𝑞

∗

𝑡̅н
] ≈

{
 
 

 
 exp (−

𝑡−𝑡д

𝑡н
) , 0 < 𝑡д < 𝑠1;

exp [−
(𝑡−𝑡д)𝑠1

𝑡̅н𝑡д
] , 𝑠1 ≤ 𝑡д <

𝑠1

𝑠2
;

exp [−
(𝑡−𝑡д)(𝑠2−𝑠1

2)

𝑡̅н(𝑠2−2𝑠1𝑡д+𝑡д
2)
] , 𝑡д ≥

𝑠2

𝑠1
;

                  (4) 

max
𝐹в∈𝐾2

𝑃(𝑡, 𝑡д) ≈ exp [−
(𝑡−𝑡д)𝑞∗

𝑡̅н
] ≈

{
 
 

 
 exp [−

(𝑡−𝑡д)(𝑠1−𝑡д)
2

𝑡̅н(𝑠2−2𝑠1𝑡д+𝑡д
2)
] , 0 < 𝑡д < 𝑠1;

1, 𝑠1 ≤ 𝑡д <
𝑠2

𝑠1
;

1, 𝑡д ≥
𝑠2

𝑠1
.

          (5) 

У формулах (4) і (5) прийняте обмеження: 𝑡 −
𝑡д ≥ 0. 

Коефіцієнт готовності системи 𝐾г(𝑡д). У 

формулу для 𝐾г(𝑡д) входить функціонал: 

𝐼4(𝐹в) = M[min(𝑡в, 𝑡д)] = ∫ [1 − 𝐹в(𝑡)]𝑑𝑡
𝑡д
0

, 

для якого отримані нижня inf
𝐹в∈𝐾2

𝐼4(𝐹в) і верхня 

sup
𝐹в∈𝐾2

𝐼4(𝐹в) оцінки. Введемо позначення: 

М∗ = inf
𝐹в∈𝐾2

𝐼4(𝐹в), М
∗ = sup

𝐹в∈𝐾2

𝐼4(𝐹в). 

Тоді граничні значення функціонала 𝐼4(𝐹в), з 

урахуванням введених позначень будуть представ-

ляти собою двосторонні оцінки коефіцієнта готов-

ності каналу передачі: 

min
𝐹в∈𝐾2

𝐾г(𝑡д) =
𝑡̅н+М∗

𝑡̅н+𝑠1
=

{
 
 

 
 𝑡̅н+𝑡д

𝑠1
2

𝑠2

𝑡̅н+𝑠1
, 𝑡д <

𝑠2

2𝑠1
;

(𝑡н̅ + 𝑠1)
−1[𝑡н̅ + 0,5(𝑠1 + 𝑡д −

−√𝑡д
2 − 2𝑠1𝑡д + 𝑠2)], 𝑡д ≥

𝑠2

2𝑠1
;

               (6) 

max
𝐹в∈𝐾2

𝐾г(𝑡д) =
𝑡̅н+М

∗

𝑡̅н+𝑠1
= {

𝑡̅н+𝑡д

𝑡̅н+𝑠1
, 𝑡д < 𝑠1;

1, 𝑡д ≥ 𝑠1.
       (7) 

Для прикладу розглянемо ІС безперервного 

використання з часовим резервуванням. Вимоги 

мобільних операторів до максимально допустимого 

часу затримки пакетів для преміум послуг не 

більше 50 мс, та для стандартних послуг не більше 

150 мс. Для автомобільної мережі VANET пред’яв-

ляються високі вимоги до затримок, які не повинні 

перевищувати 10 мс, для основних груп повідом-

лень від додатків, пов'язаних з безпекою дорожнь-

ого руху [12]. Таким чином, для різних трафіків пе-

редачі даних будуть властиві різні величини ре-

зерву часу, а саме 10 мс, 50 мс та 150 мс. 

Досліджувана ІС буде характеризуватися 

наступними даними: 𝑡н̅ = 104 c, 𝑠1 = 𝑡в̅ = 5 мc, 

𝑠2 = 26 мc, 𝑡д1 = 10 мc, 𝑡д2 = 50 мc, 𝑡д3 = 150 мc. 

Потрібно визначити двосторонні оцінки показ-

ників надійності системи 𝑞, 𝑃(𝑡, 𝑡д), 𝐾г(𝑡д) для 

трьох значень резерву часу: 𝑡д1 = 10 мc, 𝑡д2 =

50 мc, 𝑡д3 = 150 мc. Нас будуть цікавити верхня 

границя імовірності відмови та нижні границі 
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імовірності безвідмовного функціонування і 

коефіцієнта готовності. 

Так як 𝑡д ≥
𝑠2

𝑠1
 для трьох значень резерву часу, 

то формули для показників надійності будуть 

наступними: 

𝑞∗ =
𝑠2−𝑠1

2

𝑠2−2𝑠1𝑡д+𝑡д
2, min
𝐹в∈𝐾2

𝑃(𝑡, 𝑡д) ≈

exp [−
(𝑡−𝑡д)𝑞

∗

𝑡̅н
] ≈ exp [−

(𝑡−𝑡д)(𝑠2−𝑠1
2)

𝑡̅н(𝑠2−2𝑠1𝑡д+𝑡д
2)
], 

min
𝐹в∈𝐾2

𝐾г(𝑡д) =
𝑡̅н+М∗

𝑡̅н+𝑠1
= (𝑡н̅ + 𝑠1)

−1[𝑡н̅ + 0,5(𝑠1 +

𝑡д − √𝑡д
2 − 2𝑠1𝑡д + 𝑠2)]. 

Результати розрахунку двосторонніх оцінок 

показників надійності системи наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Оцінки показників надійності 

Показник 
Резерв часу  

𝑡д1 = 10 мc 

Резерв часу  

𝑡д2 = 50 мc 

Резерв часу  

𝑡д3 = 150 мc  

𝑞∗ 3,8 ∗ 10−2 4,9 ∗ 10−4 4,7 ∗ 10−5 

min
𝐹в∈𝐾2

𝑃(𝑡, 𝑡д) 0,99961 0,999995 0,9999995 

min
𝐹в∈𝐾2

𝐾г(𝑡д) 0,999999995 0,999999999 1 

 

Графіки нижньої границі ймовірності 

безвідмовної роботи для різних трафіків передачі 

даних, яким властиві свої величини резерву часу 

представлені на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Нижня границя ймовірності безвідмовної роботи 

 

(1 − 𝑡д1 = 10 мс, 2 − 𝑡д2 = 50 мс, 3 − 𝑡д3 = 150 мс) 

 

З аналізу результатів, що наведені в таблиці 1 

та графіків на рисунку 1 видно, що врахування ре-

зерву часу для системи передачі даних дає мож-

ливість об’єктивно оцінити показники функціо-

нальної стійкості каналу передачі інформації ме-

режі в умовах апріорної невизначеності даних про 

визначальні випадкові величини. Збільшення ре-

зервного часу для забезпечення максимально допу-

стимого часу затримки пакету в каналі призводить 

до підвищення показників надійності досліджува-

них систем. Завдяки отриманим гарантованим 

оцінкам верхньої границі імовірності відмови та 

нижньої границі імовірності безвідмовного 

функціонування і коефіцієнта готовності можна ре-

ально оцінити якісний стан інформаційних систем. 

Аналіз отриманих результатів дозволяє зро-

бити наступні висновки: 

1. На підставі проведеного аналізу показано, 

що при роботі ІС інформаційні конфлікти приво-

дять до відмов апаратної частини та неможливості 

виконання поставлених завдань із заданою якістю. 

Сучасні системи працюють в умовах неповноти або 

нечіткості вихідної інформації про визначальні 

випадкові величини. Тому в ІС необхідно впрова-

дити механізми, які повинні забезпечувати їхню 

функціональну стійкість. 

2. Тому необхідно вирішити актуальне наукове 

завдання розробки аналітичного методу розв'я-

зання екстремальних задач визначення двосторон-

ніх оцінок функціоналів, які входять до основних 

показників надійності інформаційних систем з ре-

зервом часу. Необхідно побудувати двосторонні 

оцінки показників функціональної стійкості ІС з ча-

совим резервуванням при відомих моментах 

розподілу вихідних випадкових величин, які визна-

чають випадкові процеси, що досліджуються. При 

вирішенні цього завдання використані граничні 

значення функціоналів, що характеризують 

надійність таких систем. 

3. Для вирішення поставленого наукового зав-

дання забезпечення функціональної стійкості ІС 

пропонується використовувати програмно-

конфігуровані мережі. Головна ідея SDN полягає у 

відокремленні функцій передачі трафіку від 

функцій управління, що суттєво підвищується 

рівень безпеки функціонування ІС та дозволяє вве-

сти в процес передачі пакетів поняття резерву часу. 
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4. При оцінці якості функціонування ІС часто 

відсутні необхідні вихідні дані для апріорних 

імовірнісних розрахунків, а статистична інфор-

мація обмежена відомими моментами випадкових 

величин, що визначають процес функціонування. 

Необхідно побудувати точні верхні й нижні границі 

зміни функціоналів, які характеризують якість 

функціонування, в умовах неповної апріорної ін-

формації про функції розподілу випадкових вели-

чин, що визначаються. Як показники функціональ-

ної стійкості визначені гарантовані оцінки верхньої 

границі імовірності відмови та нижні границі 

імовірності безвідмовного функціонування і 

коефіцієнта готовності. 

5. На основі використання результатів оцінки 

лінійних і дробово-лінійних функціоналів отримані 

сукупності розрахункових співвідношень для 

визначення гарантованих (найбільших і наймен-

ших) значень основних показників ФС інформацій-

них систем при наявності обмеженої апріорної ін-

формації про розподіли випадкових величин, що 

визначаються, представленої початковими момен-

тами. 

6. Аналіз отриманих результатів показав, що 

врахування резерву часу для системи передачі да-

них дає можливість об’єктивно оцінити показники 

функціональної стійкості каналу передачі інфор-

мації мережі в умовах апріорної невизначеності да-

них про визначальні випадкові величини. Збіль-

шення резервного часу для забезпечення макси-

мально допустимого часу затримки пакету в каналі 

призводить до підвищення таких показників до-

сліджуваних систем. Завдяки тому, що отримані га-

рантовані оцінки верхньої границі імовірності 

відмови та нижні границі імовірності безвідмов-

ного функціонування і коефіцієнта готовності 

можна реально оцінити якісний стан інформацій-

них систем. 

7. Отримані результати також можна викори-

стовувати на стадії проектування інформаційних 

систем при прогнозуванні, тому що вони служать 

обґрунтуванням передбачуваних показників якості 

функціонування для систем, які ще не існують в ре-

альному виконанні. Орієнтовна оцінка на етапі 

відпрацювання дослідного зразка послужить 

обґрунтуванням для визначення необхідних заходів 

при експлуатації та обслуговувані в умовах апріор-

ної невизначеності. 

8. Перспективним напрямком подальших до-

сліджень може бути широке коло питань щодо ро-

зробки нових та удосконалення наявних методик 

підвищення рівня функціональної стійкості інфор-

маційних систем в умовах апріорної невизначеності 

даних про визначальні випадкові величини. 
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АНОТАЦІЯ 

Досліджено можливість використання відходів виробництва паперу – скопу як техногенної сировини 

в технології виготовлення пористої кераміки. Відмічено особливості хіміко-мінералогічного складу скопу, 

що визначають доцільність його застосування як вигоряючої та поризуючої добавки в складі керамічних 

мас. Наведено експериментальні дані про вплив добавок 5-20 мас.% скопу на підвищення пористості ке-

раміки, виготовленої напівсухим пресуванням із мас на основі системи шамот-рідке скло. Встановлено 

особливості фазового складу та властивостей поверхні керамічного матеріалу із мас з добавкою скопу. 

ABSTRACT 

The possibility of using waste from the production of paper - scope as man - made raw material in the tech-

nology of production of porous ceramics was studied. The peculiarities of the chemical-mineralogical composition 

of scope, which determine the expediency of its use as burning and pore-forming additive in the composition of 

ceramic mass, are noted. Experimental data on the effect of additives of 5-20 wt.% scope on increasing the porosity 

of ceramics made by semi-dry pressing of masses based on the fireclay-liquid glass system are presented. The 

peculiarities of the phase composition and surface properties of the ceramic material from masses with the addition 

of scope are established. 

Ключові слова: пориста кераміка, шамот, скоп, склад маси, випал, пористість, фазовий склад, влас-

тивості поверхні. 

Keywords: porous ceramics, fireclay, paper scope, composition, firing, porosity, phase composition, surface 
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Вступ – постановка проблеми. 

Розвиток сучасного виробництва силікатних 

матеріалів і виробів пов’язаний з комплексним ви-

користанням природної та техногенної сировини 

[1, 2].  

Як техногенна сировина привертають увагу ба-

гатотоннажні відходи виробництва паперу та кар-

тону - скоп [3, 4], що являє собою суміш целюлоз-

них волокон, дисперсних органічних і неорганіч-

них речовин. Хіміко-мінералогічний склад скопу 

визначили напрямки досліджень і розробок по його 

утилізації, в тому числі в технології виробництва 

будівельних матеріалів [5-8]. При цьому запропо-

новано використання скопу як наповнювача при ви-

готовленні тепло- і звукоізоляційних плит та як си-

ровинний компонент маси для виготовлення керам-

зиту і аглопориту. Проте, фактичні обсяги утиліза-

ції скопу не відповідають кількісному рівню утво-

рення та накопичення цих відходів промисловості. 

Аналіз існуючих даних по складу та прикладам 

практичного використання скопу вказує на доціль-

ність застосування як поризуючої добавки для ви-

готовлення пористої фільтруючої кераміки [9-11].  

Технологія виготовлення такої кераміки базу-

ється на регулюванні характеристик пористості 

шляхом застосування фракціонованих наповнюва-

чів – шамоту або кварцового піску та зв’язуючих 

компонентів – рідкого скла або бентоніту. Вироби з 
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таких мас формують, сушать і випалюють при мак-

симальній температурі 1150-12000С. 

При цьому характеристики пористості вважа-

ються основним фактором, що визначає показники 

експлуатаційних властивостей матеріалу. Отже, 

введення скопу як поризуючої добавки до складу 

вихідної маси має підвищити пористість та якісні 

показники фільтруючої кераміки, що стало метою 

відповідних досліджень в поданій роботі. 

Основна частина. 

Методика та об’єкт дослідження. В даній ро-

боті використовувались апробовані в практиці су-

часних наукових досліджень методи фізико-хіміч-

ного аналізу силікатних матеріалів [12-14]: 

- визначення хімічного складу (chemical com-

position analysis); 

- рентгенофазовий аналіз (X-ray diffraction 

analysis) за допомогою дифрактометра ДРОН-4-07 

(СuKa-випромінювання, Ni-фільтр), підключеного 

через інтерфейс до комп'ютера, що дозволило про-

водити зйомку дифрактограм в чисельному вигляді 

в діапазоні 2-90 2 Θ з регулюванням кроку 0.05о; час 

експонування кожної точки - 6 секунд. В якості зо-

внішніх стандартів використовували SiO2 (стандарт 

2Θ) і Al2O3 (стандарт інтенсивності). При розшиф-

ровці фазового складу використовували базу даних 

Міжнародного комітету порошкових дифракційних 

стандартів (JCPDS); 

- оцінка енергетичного стану поверхні та ліо-

фільності матеріалу за змочуванням при натіканні 

полярною і неполярною рідиною. 

Об’єктом дослідження стала пориста кераміка, 

виготовлена з мас на основі системи наповнювач 

(шамот) – зв’язуюче (рідке скло) з добавками тех-

ногенної сировини.  

Як основний матеріал-наповнювач використо-

вували лубенський шамот, що є продуктом подріб-

нення керамічної цегли, виготовленої з легкоплав-

кої полімінеральної глини та випаленої у кільцевій 

печі періодичної дії при максимальній температурі 

950°С. Як добаву використовували скоп – відходи 

виробництва паперу ПрАТ «Київський картонно-

паперовий комбінат». 

При виготовленні зразків пористої кераміки 

дотримувались технологічного регламенту інсти-

туту «НИИстройкерамика» щодо гранулометрії на-

повнювача та складу маси: 85 % шамоту, 15 % рід-

кого скла). Зразки кераміки для випробувань фор-

мували на гідравлічному пресі, сушили та 

випалювали з диференціацією умов та режимів: 

- в промисловій роликовій газовій печі за шви-

дкісними режимами: протягом 55 хвилин при мак-

симальній температурі 1125 0С; 

- в муфельній електричній печі за тривалим ре-

жимом випалу протягом 15 годин в інтервалі мак-

симальних температур 800 – 1100 0С. 

Зразки дослідних мас, показники яких порів-

нювали, сушили та випалювали разом, аби запобі-

гти можливій різниці в ступеню термічної обробки. 

Хіміко-мінералогічий склад матеріалів. До-

сліджувані вихідні матеріали суттєво відрізняються 

за хіміко-мінералогічним складом та фізико-хіміч-

ними властивостями. 

Хімічний склад лубенського шамоту характе-

ризується високим вмістом діоксиду кремнію (біля 

67 мас.%) при кількісному співвідношенні SiO2: 

Al2O3 – 6,1, загальною кількістю лужноземельних і 

лужних оксидів RO+R2O – 12,4 мас.%, з яких 2,9 

мас.% - лужні Na2О + К2О (табл. 1). 

Таблиця 1 

Хімічний склад вихідних матеріалів 

Матеріал 
Вміст оксидів, мас. % 

SiО2 Аl2О3 Fe2О3 ТіО2 СаО МgО Na2О К2О в.п.п 

шамот  66,93 10,90 3,04 0,62 7,96 1,54 0,97 1,96 4,50 

скоп 10,23 7,80 0,56 0,27 25,77 1,27 0,33 0,17 50,41 

 

Хімічний склад скопу відзначається високим 

показником втрат при прокалюванні, що пов’язано 

із наявністю значної органічної складової. Скоп мі-

стить біля 10 мас.% діоксиду кремнію при кількіс-

ному співвідношенні SiO2: Al2O3 – 1,3, значну зага-

льну кількість лужноземельних і лужних оксидів 

RO+R2O – 27,5 мас.%. з яких 27,0 мас.% - лужнозе-

мельні CaО + MgО. 

Аналіз мінералогічного складу досліджуваної 

сировини показав: 

- проба лубенського шамоту, виготовленого із 

полімінеральної легкоплавкої глини при випалі на 

950 0С, характеризується розвиненими кристаліч-

ними фазами кварцу та різновидів польового 

шпату, наявністю гематиту, залишків гідрослюди 

та кальциту; 

- скоп відзначається розвитком кристалічних 

фаз кальциту, каолініту, кварцу із включеннями 

польового шпату (рис. 1).  
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Рис. 1 - Дифрактограма проби скопу 

Позначення: + каолініт, х -кальцит, v-кварц, -польовий шпат 

 

Порова структура кераміки при диференці-

ації режимів випалу 

Отримані результати експериментів і тесту-

вань дозволили оцінити ступінь впливу добавок 

скопу на характеристики пористої кераміки на ос-

нові шамоту.  

Виявлено, що при введенні скопу в масу на ос-

нові лубенського шамоту (табл. 2) після тривалого 

випалу при максимальній температурі 900 0С із збі-

льшенням вмісту добавки до 10 мас. % спостеріга-

ється зростання водопоглинання від 19,1 до 23,5 

мас. % або в 1,42 рази, загальної пористості від 

33,96 до 39,03 % або в 1,2 рази, відкритої пористості 

від 33,42 до 38,54 % або в 1,2 рази (рис. 2). При по-

дальшому збільшенні вмісту скопа до 20 мас. % во-

допоглинання зростає до 27,6 мас. % або в 1,4 рази, 

загальна пористість - до 43,64 % або у 1,3 рази, від-

крита пористість - до 42,78 % або в 1,3 рази. При 

цьому питома частка відкритих пор знаходиться на 

рівні 95,3-98,7 %. 

Таблиця 2. 

Склади мас на основі системи лубенський шамот - скоп 

Код проби 
Вміст наповнювача по фракціям (мм), % Вміст скопа,  

мас. % 3-2  2-1  1-0,5  0,5-0,2  ˂ 0,2 

Л 10 20 25 25 20 - 

s 10 20 25 25 15 5 

s3 10 20 25 25 10 10 

s1 10 20 25 25 - 20 

 

 
Рис. 2 - Співвідношення різновидів пористості кераміки на основі лубенського шамоту з добавкою скопу 

після випалу на 900 0С 
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Після швидкісного випалу при максимальній 

температурі 1125 0С спостерігається зростання во-

допоглинання від 9,2 до 16,0 мас. % або в 1,7 раз, 

загальної пористості від 19,28 до 35,98 % або в 1,9 

раз, відкритої пористості від 18,42 до 27,04 % або в 

1,5 раз (табл. 3). Проте при цьому питома частка ві-

дкритих пор зменшується з 95,5 до 73,5 %. 

Таблиця 3 

Характеристики пористої кераміки після швидкісного випалу на 1125 0С 

Код 

проби  

Водопоглинання w, 

% 

Середня густина, ƿ, 

г/см3 

Пористість,% 

відкрита 

Пв 

закрита 

Пз 

Загальна 

П 

питома частка відкритих 

пор, ∆Пв 

Л 9,2 2,01 18,42 0,86 19,28 95,5 

s 11,4 1,94 22,12 2,98 25,10 88,1 

s3 12,2 1,84 22,08 7,96 30,04 73,5 

s1 16,0 1,69 27,04 8,94 35,98 75,2 

 

Фазовий склад і властивості поверхні кера-

мічного матеріалу 

Рентгенофазовий аналіз дозволив виявити, оці-

нити ступінь та особливості фізико-хімічних пере-

творень і структурних змін при випалі пористої ке-

раміки, виготовленої з використанням добавок 

скопу. 

Встановлено, що після випалу за однаковим 

режимом протягом 15 годин при максимальній те-

мпературі 900 0С зразки пористої кераміки із маси 

на основі лубенського шамоту з добавкою скопу за 

якісним складом кристалічних фаз аналогічні зраз-

кам без скопу (рис. 3, 4), проте відрізняються за 

площею дифузного гало більшим розвитком амор-

тизованої складової та відповідно меншим кількіс-

ним співвідношенням кристалічних фаз і склофази. 

В найбільшому ступені вказані відмінності прояв-

ляються після випалу за швидкісним режимом на 

1125 0С (рис. 5). 

 
Рис. 3 - Дифрактограма проби кераміки на основі лубенського шамоту ( Л ). 

Позначення:˅ кварц,  польовий шпат, • гематит, □ геленіт, w волластонит 

 

 
Рис. 4. Дифрактограма проби кераміки s3 після випалу на 900 0С. 

Позначення:˅ кварц,  польовий шпат, • гематит, □ геленіт, w волластонит 
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Рис. 5. Дифрактограма кераміки s після швидкісного випалу на 1125 0С. 

Позначення:˅ кварц,  польовий шпат, • гематит, □ геленіт, w волластонит 

 

Отримані результати експериментів свідчать 

про вплив добавки скопу на показники властивос-

тей поверхні та ліофільності пористої кераміки 

(табл. 4). 

Встановлено, що зразки кераміки s3 із вмістом 

10 мас.% скопу при взаємодії з полярною та непо-

лярною рідиною відрізняються від зразків без 

скопу: 

- зменшенням змочуваності при натіканні – по 

воді 0,30 проти 0,53, по ксилолу 0,21 проти 0,46; 

- зменшенням питомої ефективної поверхні – 

незначним по воді 10,6 проти 10,8 м2/г , суттєвим 

по ксилолу 6,9 проти 10,1 м2/г; 

- збільшенням коефіцієнту фільтрації – по воді 

1,40 проти 1,20·10-6 см3∙с/г, по ксилолу - 3,20 проти 

1,10·10-6 см3∙с/г.  

Таблиця 4 

Властивості поверхні досліджуваних матеріалів 

Код проби  

Змочування при натіканні 

Коефіцієнт фільтрації, К·10-6 см3∙с/г 

Питома ефективна 

поверхня, м2/г 
Умовний 

tgδ 
вода ксилол вода ксилол 

Л (900 0C) 
0,53 

1,20 

0,46 

1,10 
10,8 10,1 0,019 

s3 (9000C) 
0,30 

1,40 

0,21 

3,20 
10,6 6,9 0,019 

 

Висновки 

1. Отримані результати досліджень та тесту-

вань свідчать про ефективність використання від-

ходів виробництва паперу – скопу як поризуючої 

добавки в маси для виготовлення пористої кераміки 

на основі системи шамот-рідке скло.  

2. Показано відмінності ефекту збільшення 

відкритої пористості кераміки при введенні 5-20 

мас. % скопу та диференціації режимів випалу: з 

33,4 до 42,8 % за умов тривалого випалу на 900 0С 

та з 18,4 до 27,0 % за умов швидкісного випалу на 

1125 0С. 

3. Встановлено зміни кількісного співвідно-

шення кристалічних фаз і склофази та показників 

властивостей поверхні пористої кераміки, виготов-

леної на основі системи шамот-скоп-рідке скло. 
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ABSTRACT 

Video compression is one of the most important parts in video distribution process. The main goal of this 

article is to illustrate and evaluate usage of algorithms for selecting edges in the image, to optimize the algorithm 

for estimating the similarity of video sequence frames when using as a metric the sum of absolute differences 

(SAD) in video compressing trough motion compensation. 

Keywords: edge detection, Laplacian of gaussian, Canny, motion compensation, Sum of absolute differ-

ences, video compressing, SSD, PSNR. 

 

Introduction: Video compression is the reduction 

and removal of redundant video data in order to opti-

mize the storage and transfer of digital video files. 

During this process, the output video signal is pro-

cessed by an algorithm to create a compressed file 

ready for transmission and storage. To play a com-

pressed file, an inverse algorithm is used, which actu-

ally gives the same video stream as the original video 

source. The time it takes to compress, send, unpack, and 

display a file is called a delay. The heavier the compres-

sion algorithm, the greater the delay. The joint work of 

a pair of algorithms is called a video codec (encoder / 

decoder). Video codecs are incompatible with different 

standards, so video data compressed using one standard 

cannot be unpacked using another standard. The reason 

for this is the fact that one algorithm cannot correctly 

decode the result obtained by working with another al-

gorithm. Different video compression standards use 

different methods to reduce the size of the data, and 

thus the results differ in data rate, quality and level of 

delay [1]. 

It should be noted that different standards may be 

based on the same compression techniques. For exam-

ple, one of the most commonly used video stream com-

pression algorithms is a motion compensation algo-

rithm, which works by using the similarity of neighbor-

ing frames in a video sequence and finds motion vectors 

of individual parts of the image (usually 16x16 and 8x8 

pixel macroblocks, modern encoders also use size 

blocks 32x32 and 64x64) [2]. One of the main, open 

issues when working with the method of motion com-

pensation is the process of assessing the similarity of 

images. There are quite a few metrics that allow you to 

evaluate this parameter, such as the standard deviation 

(SSD) based on the peak signal-to-noise ratio, which 

gives good results in terms of calculations, but shows 

poor results in terms of execution time (multiplication 

operation is slow, even the table of squares does not 

greatly speed up the process). Modern systems most of-

ten use a metric based on the sum of absolute differ-

ences (SAD), in fact, it is the simplest of the possible 

metrics and is calculated by taking the absolute differ-

ence between each pixel in the input macroblock and 

the corresponding pixel in the block used for compari-

son. It should be noted that the SAD algorithm shows 

worst precision compared to the above metric and has 

low noise resistance, so it is used only as the first stage, 

after which the resulting set of candidate blocks is pro-

cessed by a metric that better takes into account the spe-

cifics of the human eye, such as SSD. Despite its sim-

plicity and relatively easy parallelization (due to the in-

dependence of operations with individual pixels), the 

calculation of SAD takes from 40 to 80% of the time of 

the entire operation of encoding the video stream. Thus, 

it is adequate to consider the possibility of reducing the 
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number of operations to obtain SAD. A possible solu-

tion to this problem is to use characteristic points 

(equalization template for macroblocks, which are es-

sentially square matrices, in the cells of which infor-

mation about one of the components of the frame is 

stored) [3]. 

Usage of comparison templates to reduce the 

number of operations of the SAD algorithm: Thus, 

to evaluate the performance of the proposed algorithm, 

we will use a video stream with a frame rate of 29.97 

frames per second, in MPEG4 format (H264) and YUV 

color format 4:2:0. The frame size is 1920x1080 pixels, 

the color depth for which is 8 bits. The calculation will 

be performed for macroblocks of 16x16 pixels by a 

complete search of blocks in the range of ± 32x ± 32 

pixels (which will give the highest accuracy of the de-

sired result) for Y - brightness component of the image 

because the human eye is more sensitive to changes in 

image brightness than color. With such input data, for 

SAD we will need to perform 4096 metric calculations 

for each block, given that we will have more than 8 

thousand. blocks for each frame, we get the metric cal-

culations for a sequence of 2 frames. The first 6 frames 

of the sequence are presented in Figure 1. 

  

  

  
Figure 1 - The first 6 frames of the video sequence 

 

The usage of characteristic points pattern is to ex-

clude part of the pixels from the calculations by assum-

ing the uniqueness of the distribution of pixels in the 

frames of the video stream. Since the main purpose of 

this article is to illustrate the operation of edge selection 

algorithms for template comparison methods, we will 

focus on the TSAD (third SAD) (Fig. 2) template, 

which is to calculate the SAD based on every third 

pixel, on the diagonals of the matrix parallel to the side 

diagonal. 
 

Figure 2 - View of the TSAD template  

(red pixels are used for comparison) 

Thus, by reducing the number of transactions by 

66.4% for the video sequence described above, we ob-

tain the maximum relative deviation of SAD blocks of 
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candidates at 5.7% with an average deviation of 3.81%. 

When calculating the real data, another important indi-

cator of the effectiveness of the chosen algorithm for 

estimating the similarity of the blocks is the number of 

candidate blocks for each individual block. This num-

ber is greatest in homogeneous areas of the frame, 

which remain unchanged when the frame changes, and 

such areas can be neglected, because SAD for them will 

be zero. As a result of using the TSAD template, we get 

an increase in the average number of candidate blocks 

from 2.35 for one block to 4.88. The overlap of the 

blocks found using the TSAD template will be 97.34% 

of those blocks that were found by the classic SAD. As 

a result, we have an increase in the number of blocks of 

candidates in a little more than 2 times, with a slight 

loss of the required information. It is also worth noting 

that these effects manifest themselves in different parts 

of the image. Thus, the loss of candidate blocks takes 

place in areas with minimal entropy, while the increase 

in the number of candidate blocks in contrast to the 

blocks with the highest entropy (sharp differences in 

the brightness component of the image), which will be 

observed at the edges of the image. And since homoge-

neous sections of blocks, in most cases will be ne-

glected, due to the lack of inter-frame difference. For 

the remaining blocks, we can re-evaluate the similarity 

of the blocks with the candidate blocks using SSD, 

which will eliminate uncertainty among the candidate 

blocks obtained through the classic SAD and reduce, 

and reduce the average number of candidate blocks for 

TSAD to 1.89 (which is not enough to form a coded 

sequence). It is also worth noting that due to the pecu-

liarities of the implementation of SAD, the refinement 

of candidate blocks by this algorithm can lead to the 

appearance of artifacts in the field of high entropy. So 

in our case it is worth to consider algorithms which 

show themselves most effectively at work with areas of 

high entropy [4]. 

Such methods are edge selection algorithms. Due 

to the fact that changes in lighting and color usually do 

not greatly affect the edges of the image, the search for 

edges is usually performed on the image in shades of 

gray, which in the version of the video stream in YUV 

format, the luminance component Y - is essentially an 

image in shades of gray. 

The idea of using image edge search algorithms is 

as follows: after creating an array of candidate blocks 

using TSAD, we reject those in which the sum of abso-

lute differences is lower than S, which is selected based 

on the desired image quality parameters, is immediately 

considered the correct candidate. from standard meth-

ods such as SDD or RDO. Next, we remove the com-

pensated areas from the data of the subsequent calcula-

tion and perform the selection of edges using one of the 

algorithms that will be described later in the section. 

After that, for blocks whose difference is greater than 

the selected validity threshold, we calculate the SAD 

between the candidate blocks and the block over which 

the search is performed exclusively on the obtained 

map of the edges of objects, choosing the one for which 

the difference of SAD will be the smallest. In this arti-

cle, we will consider two methods for selecting the 

edges of Canny and LoG (Laplacian of gaussian). 

Overview of edge selection algorithms 

The Canny algorithm consists of four stages: 

1. Image blur (decreases the variance of additive 

noise in the image). 

2. Differentiation of the blurred image and calcu-

lation of gradient values in the x direction and the y di-

rection. 

3. NOT maximum suppression. 

4. Threshold processing. 

In the first stage of the Canny algorithm, the image 

is smoothed using a mask with a Gaussian filter. 

The equation of the Gaussian distribution in N di-

mensions has the form: 
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where r is the blur radius, is the standard deviation 

of the Gaussian distribution. 

Next, the area gradient is searched by convolving 

the smoothed image derived from the Gaussian 

function in both vertical and horizontal directions. 

We use the Sobel operator to solve this 

problem[5]. The control is done by simply moving the 

filter mask from point to point in the image. At each 

point (x, y), the filter response is calculated using 

predefined relationships. 

For this step we use the following matrices: 
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Gx and Gy are two matrices, where each point con-

tains approximate derivatives of x and y. By multiply-

ing the matrix Gx and Gy and summing both matrices, 

and writing result in the current coordinates x and y in 

the new image: 
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Using this information, we can also calculate the 

direction of the gradient: 
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The result is an initial selection of edges on the 

object of interest. 

The next step is to compare each pixel with neigh-

boring ones along the gradient direction and calculate 

the local maximum. Gradient direction information is 

needed to remove pixels near the boundary without 

breaking the boundary near the local gradient maxima: 

boundary pixels are the points at which the local gradi-

ent maximum is reached in the direction of the gradient 

vector. 

The next step is to use a threshold to determine the 

location of the boundary at a given point in the image. 

The smaller the threshold, the more limits there will be, 

but the more susceptible to noise the result will be, 

highlighting the extra image data. Conversely, a high 

threshold can ignore weak edges or get a border of frag-

ments. Boundary selection uses two filtering thresh-

olds: if the pixel value is above the upper limit - it takes 

the maximum value (the limit is considered valid), if 
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below - the pixel is suppressed, points with values in 

the range between the thresholds take a fixed average 

value. As a result, the task is to select groups of pixels 

that received an intermediate value in the previous 

stage, and assign them to the border (if they are associ-

ated with one of the established limits) or their suppres-

sion (otherwise). A pixel is added to a group if it col-

lides with it in one of 8 directions. The selection of 

edges for areas in which there is an inter-frame differ-

ence, for the second frame of the video sequence is pre-

sented in Fig.3. 

 
Figure 3 - The result of the selection of object boundaries by the Canny method 

 

The Laplace operator is essentially the second de-

rivative, its application emphasizes the gaps in the 

brightness levels in the image and suppresses areas with 

weak changes in brightness. This results in an image 

containing grayish lines in place of contours and other 

gaps superimposed on a dark background without fea-

tures. However, the background can be "restored", 

while maintaining the effect of sharpening achieved by 

Laplacian. For this it is enough to make the initial im-

age and Laplacian. And to obtain the final result, the 

Laplacian image is subtracted from the original im-

age[6]. 

Thus, the generalized algorithm for using Lapla-

cian to improve images is as follows: 
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where )0,0(w  is the value of the coefficients of 

the Laplacian mask, and f2  - (Laplace operator), 

which for two variables is defined as follows: 
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Since derivatives of any order are linear operators, 

Laplacian is a linear operator. The discrete formula of 

the two-dimensional Laplacian given by equation (6) is 

obtained by combining the second-order partial deriva-

tives with respect to the variables x and y: 
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where can we get the formula for Laplacian:
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An example of the algorithm for areas where there is an inter-frame difference, for the second frame of the 

video sequence is presented in Fig.4. 



Sciences of Europe # 63, (2021)  23 

 
Figure 3. - The result of the selection of object boundaries by the Log method 

 

When choosing a method of selecting edges, we 

will be guided by the following factors: 

1. The relative noise level of the image. 

2. The desired accuracy of the obtained edge se-

lection. 

3. The speed of the algorithm. 

It should be noted that in our case, the noise in the 

image will be relatively insignificant, because we high-

light the edges after the first of the three stages of image 

processing in which noise occurs, ignoring the rest: 

1. The stage of digitization of the image, in which 

there is noise caused by external influences (electro-

magnetic, thermal) on the sensors and analog-to-digital 

converters (ADC) of the registration system. 

2. The encoding step, in which noise is caused by 

quantization and lossy data compression; 

3. Transmission stage, noise caused by partial dis-

tortion or loss of data as a result of interference. 

Thus, we can consider methods that are highly de-

pendent on image noise, such as LoG, which has a ra-

ther weak noise resistance. 

As a result, by selecting the edges for the image 

area with undefined candidate blocks, and then calcu-

lating the SAD for the blocks along the image bounda-

ries, we can obtain the following reduction in the num-

ber of candidate blocks for the blocks at the object 

boundary. After processing with LoG, the average 

number of candidate blocks decreased to 1,119, while 

for Canny 1,173, which is due to the excessive alloca-

tion of small objects by the Canny method. It is also 

worth noting that the selection of edges using the Canny 

algorithm takes on average 31.6% more time than using 

LoG. As can be seen from the obtained values, we ob-

tained a significant reduction in the number of unde-

fined blocks, after which we can determine the remain-

ing blocks using the same SSD + PSNR. It is worth not-

ing that after the final evaluation of the candidate 

blocks through the SAD and the map of the regions, we 

have 13.1% of undefined edge blocks for HSAD and 

10.7% of undefined blocks for TSAD. 

It remains to estimate the time spent searching for 

motion vectors using the classic SAD and the proposed 

TSAD search template supplemented by edge selec-

tion. Thus, for the calculation of the test video sequence 

by the classical algorithm SAD was spent 29.7% more 

time than the selection of edges using the proposed al-

gorithm. 

Conclusions: 

The proposed method consists of the following 

steps: 

1. Selection of the inter-frame difference and ex-

clusion from the following steps of the reference image 

blocks whose inter-frame difference is zero. 

2. Obtaining candidate blocks using SAD and the 

proposed comparison template (one in three) - TSAD. 

3. Elimination of blocks for which we have 1 can-

didate block. 

4. Select the edges of the rest of the image using 

the LoG filter 

5. Clarification of candidate blocks for the ob-

tained image using SAD. 

6. Final clarification of candidate blocks by one of 

the similarity metrics such as SSD based on PSNR. 

The obtained method allowed to reduce the execu-

tion time by 29.7% for the test video sequence with a 

length of 1.31s, with a frame rate of 29.97 frames / sec-

ond, in MPEG4 format (H264) and color format YUV 

4: 2: 0. The frame size is 1920x1080 pixels, the color 

depth for which is 8 bits. At the same time, the number 

of operations at the stage of formation of candidate 

blocks was reduced by 66.4% due to comparisons by 

characteristic points. The disadvantage of using this 

template was a sharp deterioration in the accuracy of 

image estimation in areas with high entropy (at object 

boundaries and in areas of sharp color transition) - an 

increase in the average number of candidate blocks 

from 2.35 for one block to 4.88, which was eliminated 

by objects. The performance of two methods was eval-

uated - LoG and Canny, among which LoG performed 

better, the number of candidate blocks was reduced to 
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1,119 from 1,173 in Canny, with a lead time of 31.6% 

less than in Canny. 

It should be noted that when developing the 

method, the authors did not aim at software implemen-

tation of the product, so when calculating the algorithm, 

the relative execution time was estimated for the same 

software implementation and with the same computer 

parameters, so it should be kept in mind that changes in 

algorithm time may differ for different software. imple-

mentations. 
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АННОТАЦИЯ 

Обоснована возможность декомпозиции процесса синтеза наблюдателя потокосцепления ротора по 

каждой оси его математической модели, что упрощает структуру наблюдателя и число корректирующих 

коэффициентов при обеспечении требуемой точности наблюдателя и его инвариантности к изменению 

активного сопротивления ротора в электроприводах со спокойно меняющейся нагрузкой. 

ABSTRACT 

The possibility of decomposition of the synthesis process of the observer of the rotor flux linkage along each 

axis of its mathematical model is substantiated, which simplifies the structure of the observer and the number of 

correcting coefficients while ensuring the required accuracy of the observer and his invariance to changes in the 

active resistance of the rotor in electric drives with quietly changing load. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, потокосцепление ротора, наблюдатель потокосцепления, 

векторное управление, асимптотическая устойчивость. 

Keywords: asynchronous motor, rotor flux linkage, flux linkage observer, vector control, asymptotic stabil-

ity. 

 

Постановка проблемы. Основным недостат-

ком алгоритмов векторного управления асинхрон-

ными двигателями (АД) является их чувствитель-

ность к вариациям параметров электрической ма-

шины. Основным параметрическим возмущением в 

рассматриваемых системах является изменение ак-

тивного сопротивления ротора АД вследствие его 

нагрева [1]. При этом нарушаются условия поле-

ориентирования, вследствие чего ухудшаются по-

казатели качества регулирования координат, воз-

можна даже потеря устойчивости, снижается эф-

фективность процесса электромеханического пре-

образования энергии.  

Измерение потокосцеплений в зазорах под 

фазными обмотками АД с помощью датчиков 

Холла практически сложно реализовать [2]. По-

этому целесообразно применение наблюдателей, 

которые позволяют по легкодоступным в измере-

нии сигналам фазных напряжений и токов статора 

восстановить значения составляющих потокосцеп-

ления ротора в осях , . Значительная часть ал-

горитмов наблюдения вектора потокосцепления и 
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идентификации активного сопротивления ротора в 

условиях его неопределённости не имеют строгого 

теоретического обоснования, а те, которые теорети-

чески доказаны, как правило, очень сложны [3].  

Цель работы. В статье предложена методика 

синтеза наблюдателя потокосцепления ротора при 

измерении скорости и декомпозицией модели АД в 

осях ,  на две подсистемы меньшей размерно-

сти с определением коэффициентов корректирую-

щих обратных связей методом модального управле-

ния. 

Материал и результаты исследования. 

Уравнения равновесия напряжений статорных и ро-

торных цепей асинхронной машины в осях u,v 

имеют вид [4]: 
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Запишем уравнения (1) в скалярной форме в 

осях ,  для АД с короткозамкнутым ротором 

 += ssss IRpu ; 

 += ssss IRpu .  (3) 

 ++= rrrr IRp0 ; 

 +−= rrrr IRp0 .  (4) 

Уравнения потокосцеплений (2) принимают 

вид 

 += rmsss ILIL ; 

 += rmsss ILIL .  (5) 

 += smrrr ILIL ; 

 += smrrr ILIL .  (6) 

Из соотношений (6) выражаем проекции век-

тора тока ротора   

r

smr
r

L

IL
I 


−
= ; 

r

smr

r
L

IL
I





−
= .  (7) 

Подставляем выражения (7) в формулы (5) и 

после преобразований получим 



−
+= s

r

2
mrs

r

r

m
s I

L

LLL

L

L
; 



−
+= s

r

2
mrs

r

r

m
s I

L

LLL

L

L
. (8) 

На основании соотношений (3) и (8) можно по-

строить простейший наблюдатель потокосцепле-

ния ротора. Из формул (3) определяются проекции 

вектора потокосцепления статора  

( )dtIRu ssss   −= ; 

( )dtIRu ssss   −= .  (9) 

Формулы (9) подставляем в выражения (8) и 

после преобразований приходим к следующим 

формулам для нахождения составляющих вектора 

потокосцепления ротора 

( ) 

−
−−=  s

m

2
mrs

sss

m

r
r I

L

LLL
dtIRu

L

L
; 

( ) 

−
−−=  s

m

2
mrs

sss

m

r
r I

L

LLL
dtIRu

L

L
.  (10) 

 

Из формул (10) следует, что для идентифика-

ции вектора потокосцепления ротора достаточно 

измерять напряжения и токи статора АД. Однако 

практически выражения (10) неприменимы из-за 

наличия в их составе интеграторов не охваченных 

отрицательной обратной связью. Такие интегра-

торы при своей работе неизбежно будут накапли-

вать ошибку, что приводит к неработоспособности 

идентификатора на основе формул (10). Суще-

ственный недостаток методов идентификации со-

стоит в необходимости на практике ухода от иде-

ального интегрирования, встречающегося в зависи-

мостях (10), во избежание накопления ошибки при 

интегрировании. Особенно это необходимо при 

низких частотах, когда вследствие увеличенного 

периода изменения напряжений и токов, вносимая 

погрешность при интегрировании наиболее значи-

тельна. Поэтому важно иметь точные значения па-

раметров АД, и в первую очередь тех, которые вхо-

дят в подынтегральные выражения расчётных фор-

мул, а именно активных сопротивлений фазных 

обмоток статора и ротора. Технически проще всего 

уменьшение дрейфа интегратора достигается его 

охватом слабой отрицательной обратной связью. 

Однако указанное приближённое интегрирование 

даёт хорошие результаты в области верхних частот 

и вносит дополнительные погрешности по мере 

уменьшения частоты [5]. Следовательно, при по-

строении вычислительных алгоритмов идентифи-

кации количество операций интегрирования нужно 

свести к минимуму, в подынтегральных выраже-
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ниях избегать переменных ротора в осях d,q и стре-

миться прийти к таким вычислительным соотноше-

ниям в которых имеющиеся интеграторы охвачены 

отрицательной обратной связью.  

В выражения (4) подставим значения токов ро-

тора (7) и после преобразований получим следую-

щие уравнения потокосцеплений 

 +−−= srrrr

r

r
r IKR

L

R
p ;  

 ++−= srrrr

r

r
r IKR

L

R
p , (11) 

где rmr LLK = .  

Далее продифференцируем выражения (8), по-

сле чего имеем 



−
+= s

r

2
mrs

rrs pI
L

LLL
pKp ; 



−
+= s

r

2
mrs

rrs pI
L

LLL
pKp . (12) 

В уравнения (3) вместо производных от пото-

косцеплений статора подставим выражения (12), 

что приводит к следующим формулам 

;pI
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LLL
pKIRu s

r

2
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rrsss 

−
++=  
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2
mrs

rrsss pI
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LLL
pKIRu .  (13) 

 

В уравнения (13) вместо производных от про-

екций вектора потокосцепления ротора подставим 

их выражения (11). После преобразований прихо-

дим к следующим уравнениям для токов 
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Если измерять скорость   и токи статора sI

, sI , то уравнения (11) можно использовать в ка-

честве наблюдателя потокосцепления ротора. Од-

нако такой разомкнутый наблюдатель обладает зна-

чительной чувствительностью к изменению актив-

ного сопротивления ротора rR .  

Осуществим синтез наблюдателя потокосцеп-

ления ротора АД с корректирующими обратными 

связями при условии, что измеряются напряжения 

и токи статора, а также угловая скорость ротора. 

Корректирующие связи наблюдателя должны обес-

печить ему асимптотическую устойчивость при ко-

ординатных и параметрических возмущениях, дей-

ствующих на АД. Если объединить уравнения (11) 

и (14), то получим следующую систему уравнений 

разомкнутого наблюдателя 
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Уравнения в системе (15) сгруппированы по 

два в соответствии с принадлежностью к осям ко-

ординат. Подсистемы, состоящие из первого и вто-

рого уравнения, а также третьего и четвёртого урав-

нения, структурно и параметрически подобны друг 

другу. Поэтому синтез корректирующих связей бу-

дем проводить для каждой из подсистем (15) по 

осям   и   отдельно. Перекрёстные связи по 

ЭДС ротора рассматриваются как возмущающие 

сигналы для каждой подсистемы.  
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В матричной форме первое и второе уравнения 

системы (15) запишутся как система второго по-

рядка  
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где  = rpru
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Уравнение выхода имеет вид  

DX= ; ( ) 
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r
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10I .  (17) 

Коррекцию в наблюдателе будем проводить по сигналу невязки  − ss II


 между измеренными то-

ками статора sI  и вычисленными наблюдателем значениями sI


. Тогда уравнения замкнутого наблю-

дателя: 
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Характеристический полином наблюдателя равен 
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11211
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1211

kapa

kaap
det
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0p

detKDApEdet  

( ) ( )1122112112221122211
2 akakaaaapkaap −+−++−−+= . (19) 

Приравниваем характеристический полином наблюдателя (19) к стандартному полиному Баттерворта 

второго порядка 

( ) ( ) 2
001

2
1122112112221122211

2 pApakakaaaapkaap ++=−+−++−−+ . (20) 

 

Из тождества (20) получаются формулы для 

определения числовых значений коэффициентов 

коррекции наблюдателя 

0122211 Akaa =+−−  

0122112 Aaak ++= ; 

2
011221121122211 akakaaaa =−+−  

( ) 2122111122112
2
01 aaaakaak −++= (21) 

При распределении корней стандартного поли-

нома по Баттерворту его коэффициент 4,1A1 =

[6]. Здесь используется множитель 0 , который 

равен ( ) об0 11,0 = , а среднегеометриче-

ский корень объекта об  равен [7]: 

02об aa= ,  (22) 

где 1a0 = ; 211222112 aaaaa −= .  

Общая теория наблюдателей, которая позво-

лила определить структуру синтезируемого в ра-

боте наблюдателя потокосцепления ротора, изло-

жена, например, в работе [8].  При этом уравне-

ния наблюдателя в скалярной форме принимают 

вид 

( )  +−++= r11ss1s12r11r bIIkIaap


; 

( )  ++−++= s22r21ss2s22r21s ubbIIkIaaIp


.  (23) 

 

В уравнениях (23) переменные sI , su ,   

измеряются датчиками в системе управления АД. 

Остальные переменные вычисляются наблюдате-

лем, причём координата r


 берётся из уравнений 
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наблюдателя, составленных для оси  . Наблюда-

тель по оси   структурно и параметрически подо-

бен наблюдателю (23) и его уравнения имею вид 

( )  −−++= r11ss1s12r11r bIIkIaap


; 

( )  +−−++= s22r21ss2s22r21s ubbIIkIaaIp


.  (24) 

 

На рисунке 1 приведена структурная схема 

наблюдателя потокосцепления. Проекции вектора 

потокосцепления ротора r


, r


 на оси ,  

являются выходными сигналами наблюдателя. 

Корректирующие обратные связи с коэффициен-

тами 1k , 2k  по сигналам рассогласования между 

вычисленными наблюдателем значениями токов 

статора sI


, sI


 и их измеренными датчиками 

значениями sI , sI , придают наблюдателю 

асимптотическую устойчивость. Воздействие кор-

ректирующих связей на входы интеграторов будет 

продолжаться до тех пор, пока рассогласования по 

токам и потокосцеплениям не исчезнут. При этом 

невязки  − rr


,  − rr


 между вычис-

ленными потокосцеплениями и их истинными зна-

чениями в АД стремятся к нулю. Наблюдатель 

двухканальный (по осям   и  ). Структуры 

наблюдателя по обоим каналам одинаковые. 

Между каналами существуют перекрёстные обрат-

ные связи по ЭДС вращения ротора.  

Если при расчётах коэффициентов 1k , 2k  

принять об0  , то повышается колебатель-

ность наблюдателя, а при об0 2  наблюда-

тель теряет асимптотическую устойчивость и пере-

ходит к автоколебаниям. При расчёте коэффициен-

тов 1k , 2k  по формулам (21) и изменении пара-

метра (модуля) 0  в достаточно широком 

диапазоне ( ) об0 11,0 = , коэффициенты 

1k , 2k  изменяются в узких диапазонах и имеют 

разные знаки: 75,05,0k1 = ; 

7590k2 −−= . Все интеграторы в наблюда-

теле на рисунке 1 охвачены отрицательными обрат-

ными связями, поскольку 0a11   и 0a22  . В 

контурах токов корректирующие связи отрицатель-

ные ( 0k2  ), а в контурах потокосцеплений – по-

ложительные ( 0k1  ). При этом глубина коррек-

тирующих связей в контурах токов значительно 

больше, чем в контурах потокосцеплений, по-

скольку 12 kk  . После наблюдателя сиг-

налы r


, r


 поступают в блок  
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Рисунок 1 – Структурная схема асимптотического наблюдателя потокосцепления ротора (23), (24) 

векторного анализатора в котором вычисляются оценки модуля потокосцепления ротора по формуле  

 

2
r

2
rr  +=


 (25) 

и направляющие синус и косинус 

rrcos = 


; rrsin = 


.  (26) 
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Создана математическая модель асинхронного 

электропривода с вентиляторной нагрузкой, кото-

рый имеет векторную систему управления асин-

хронной машиной. При регулировании скорости 

вентиляторная нагрузка меняется плавно, квадра-

тично завися от скорости ротора. Измеряются токи 

и напряжения статора, угловая скорость ротора, а 

для идентификации опорного вектора потокосцеп-

ления ротора используется наблюдатель потока, ре-

ализующий уравнения (23), (24) со структурной 

схемой на рисунке 1. Расчёты проводились в мате-

матической среде Matlab Simulink. Графики пере-

ходных процессов, полученные на составленной 

математической модели, показаны на рисунках 2 и 

3. В модели использовалась асинхронная машина 

со следующими паспортными данными: тип 

4А132М4У3, кВт11Pн = , В380Uлн = , 

1500nc = об/мин. Параметры схемы замеще-

ния, необходимые для расчёта коэффициентов диф-

ференциальных уравнений (15), брались из спра-

вочника по асинхронным машинам [9]. Работа 

наблюдателя проверялась при наличии параметри-

ческого возмущения, состоящего в том, что актив-

ное сопротивление ротора асинхронной машины 

rR  на 20% больше номинального значения rR


, 

которое введено в наблюдатель. Это реальное пара-

метрическое возмущение, которое возникает при 

нагреве обмоток ротора АД в процессе работы 

электропривода. К тому же, как показало исследо-

вание функций чувствительности, именно к изме-

нению параметра rR  наиболее чувствительны ко-

ординаты наблюдателя. Электропривод имеет вен-

тиляторную нагрузку на валу.  

 
Рисунок 2 – Переходные процессы в асинхронном электроприводе с векторным управлением и наблюда-

телем опорного вектора потокосцепления ротора 



Sciences of Europe # 63, (2021)  31 

 
Рисунок 3 – Продолжение рисунка 2: 1- потокосцепление, полученное наблюдателем; 

 2 – потокосцепление асинхронной машины. 

 

Регулирование начинается сразу по двум кана-

лам: активной и реактивной мощностей. В этом ре-

жиме сходимость переменных и происходит с ми-

нимальными колебаниями, в отличие от режима, 

когда сначала стабилизируется поток на номиналь-

ном уровне, а потом начинается пуск АД, что при-

водит к значительному всплеску потокосцепления 

ротора АД ( r ). Хорошая сходимость потокос-

цепления r  АД к сигналу наблюдателя r


 про-

исходит именно тогда, когда начинается одновре-

менное регулирование по каналам скорости и пото-

косцепления. Таким образом, поскольку 

потокосцепление ротора r  не измеряется, то об-

ратная связь в системе управления замыкается по 

сигналу наблюдателя r


 и стабилизируется 

именно сигнал наблюдателя r


, к которому 

асимптотически приближается реальное потокос-

цепление r  асинхронной машины, т.е. регулиро-

вание потока машины заменяется регулированием 

сигнала наблюдателя потока при соблюдении 

асимптотической устойчивости. Из переходных 

процессов на рисунке 3 видно, что асимптотиче-

скую устойчивость контура регулирования потока 

нужно понимать как стремление реального пото-

косцепления машины r  к эталонному сигналу 

наблюдателя r


 с обеспечением в итоге отсут-

ствия невязки. Таким образом, методом математи-

ческого моделирования подтверждена возмож-

ность вводить наблюдатель (23), (24) в обратную 

связь контура управления с обеспечением асимпто-

тической устойчивости, когда корректирующие 

связи наблюдателя сводят к нулю статическую 

ошибку наблюдения потокосцепления ротора при 

параметрических возмущениях в АД. 

Выводы. В работе с использованием извест-

ных методик теории наблюдателей и модального 
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управления осуществлён синтез наблюдателя пото-

косцепления ротора в составе векторной системы 

управления асинхронным двигателем. Методом ма-

тематического моделирования подтверждена 

асимптотическая устойчивость наблюдателя и его 

инвариантность к изменению активного сопротив-

ления обмотки ротора. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при облицовке фасадов зданий и сооружений с 

применением навесных вентилируемых систем, а также основные недостатки НВФ. 

ABSTRACT 

The article discusses the problems that arise when facing the facades of buildings and structures with the use 

of hinged ventilated systems, as well as the main disadvantages of NVF. 
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Несмотря на большое количество преиму-

ществ навесных вентилируемых систем используе-

мых при облицовке фасадов реконструируемых, 

строящихся зданий и сооружений, имеется ряд не-

достатков и проблем, которые рассмотрены в дан-

ной статье. 

Основными недостатками систем НВФ явля-

ются: 

-несоблюдение предусмотренных альбомами 

технических решений конструктивных методов по 

обеспечению пожарной безопасности навесных фа-

садов, а также применение материалов, не прошед-

ших натурных огневых испытаний по ГОСТ 31251 

- 2003, что приводит к снижению пожароустойчи-

вости зданий. 

-необходима высокая квалификация монтаж-

ников. 

-несоответствие оснований стен требуемому 

уровню зачастую может приводить к применению 

нестандартных элементов при монтаже вентилиру-
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емого фасада, а также обуславливает необходи-

мость проведения топографических работ по фа-

саду с большой точностью [1]. 

-несовершенство ряда существующих кон-

структивных решений для обеспечения пожарной 

безопасности. 

-несоблюдение условий по коррозионной за-

щите металлического каркаса (отсутствие или не-

достаточная толщина цинкового, полимерного по-

крытия на элементах, местное повреждение защит-

ного покрытия и т.д.), которые зачастую 

встречаются на практике, снижают долговечность 

фасадной системы и здания в целом. [2] 

-несоблюдение условий или отказ от защитных 

плёнок в конструкции теплоизоляционного слоя, 

сказывается на экологичности системы. [3] 

-применение вентфасада на существующих 

строениях может нарушать изначальный архитек-

турный замысел и приводит к безликому, лишен-

ному индивидуальности внешнему виду здания. 

Основные нарушения и дефекты при монтаже 

навесных фасадных систем: 

 

 
Рисунок 1. 

 

1. Нарушение требований пожарной безопас-

ности. Использование в проекте облицовочного ма-

териала, не отвечающего требованиям пожарной 

безопасности (Рисунок 1): 
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Рисунок 2. 

 

2. Неправильно установленные кронштейны 

(Рисунок 2): 

- Кронштейн установлен в шов между блоками 

- не обеспечено надежное и безопасное крепление в 

основание. 

- Величина «захода» выдвижной части крон-

штейна в кронштейн менее 20мм (вместо мини-

мально требуемых 30мм). 

Данный дефект приведет к отгибу полки крон-

штейна, «сползанию» направляющей и потере 

жесткости всего каркаса. 

- Для увеличения жесткости «провисшего» 

кронштейна установлена дополнительная пластина 

из неизвестного материала. 

Оценить прочность, долговечность и безопас-

ность такого «усиления» не представляется воз-

можным. 

-Телескопическая вставка в кронштейн захо-

дит в полозья всего на 10мм (вместо минимальных 

30мм) и не закреплена по бокам заклепками. 

Эти дефекты могут привести к потере прочно-

сти крепления фасадной системы к стене и обруше-

нию. 
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Рисунок 3. 

 

3. Небрежно смонтированный утеплитель 

(Рисунок 3): 

- Для утепления использованы плиты утепли-

теля с поврежденной структурой. Воздушный зазор 

– 20мм (вместо минимальных 40мм). 

Созданы условия для возникновения мостиков 

холода. Несоблюдение величины воздушного за-

зора приведет к обледенению плитки. 

- Нарушена технология установки дюбелей. Не 

обеспечено надежное крепление плит утеплителя. 

- Зазоры между плитами утеплителя более 

2мм. Созданы условия для появления мостиков хо-

лода. 

4. Неправильное смонтированные 

направляющие: 

 
Рисунок 4. 

Направляющие закреплены по жесткой схеме (Рисунок 4). 

 
Рисунок 5. 
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То же, вследствие установки кляммера в де-

формационный шов. Впоследствии, это приведет к 

продольному изгибу направляющих от температур-

ного расширения и, возможно, выпадению плитки 

(Рисунок 5). 

 
Рисунок 6. 

 

Ослаблено рабочее сечение направляющей. 

Ненадежное крепление направляющих к несущим 

кронштейнам может привести к внезапному, лави-

нообразному, разрушению каркаса фасадной си-

стемы (Рисунок 6). 

 
Рисунок 7. 

 

Установленная заклепка не обеспечивает 

надежного крепления направляющей (установлена 

под углом). Данный дефект распространен и явля-

ется следствием использования дешевого или нека-

чественного инструмента (Рисунок 7). 

 
Рисунок 8. 

 

Частичная потеря прочности крепления эле-

ментов каркаса в отдельных точках может повлечь 

за собой возникновение избыточных деформаций и 

выпадение облицовки (Рисунок 8). 

5. Неправильно смонтированная облицовка:  
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Рисунок 9. 

 

В угловой зоне окна использована плитка не-

допустимо малой ширины. В процессе вертикаль-

ной подвижки каркаса произошло растрескивание 

плитки. В дальнейшем неизбежно произойдет вы-

падение (Рисунок 9). 

 
Рисунок 10. 

 

Из-за нарушения технологии монтажа керамо-

гранита (для выравнивания швов используются ре-

зиновые молотки) отогнут лапки кляммера. Суще-

ствует угроза обрушения (Рисунок 10). 

 
Рисунок 11. 

Верхний кляммер установлен посередине плитки. Половина плитки (верхняя часть) не имеет никакого 

крепления (Рисунок 11). 

 
Рисунок 12. 
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Лапка кляммера расположена близко к боковой грани керамогранитной плитки. Возможно выпадение 

плит облицовки (Рисунок 12). 

 
Рисунок 13. 

 

Отсутствует шов (деформационный зазор) между плитами на деформационном шве (Рисунок 13). 

 

 

  

 
Рисунок 14. 

Выпадение облицовочных плит (Рисунок14). 
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Рисунок 15. 

 

Сдвиг плит под воздействием вибрационных ветровых нагрузок, при недостаточной прочности креп-

ления кляммерами (Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 16. 

 

Сдвиг из-за неравномерной деформации каркаса (Рисунок 16). 

 

 
Рисунок 17. 
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Растрескивание из-за неравномерной верти-

кальной деформации смежных направляющих кар-

каса (Рисунок 17) [6]. 

Основанием для крепления вентилируемого 

фасада лучше всего служит стена из полнотелого 

кирпича. Категорически не рекомендуется ставить 

витражные конструкции на газобетонную кладку, 

однако на практике это встречается. Газобетон без 

дополнительных мер усиления стены не выдержит 

вес витражной конструкции. В таких ситуациях ре-

шающую роль играют ответственность монтажной 

компании и наличие достаточного опыта в решении 

сложных ситуаций. 

Недопустимо копирование ранее рассчитан-

ного варианта: характеристики воздушного зазора 

и подконструкции должны подбираться не только 

исходя из геометрических и теплотехнических па-

раметров здания, но и с учетом месторасположения 

здания в пространстве. Так, здание, стоящее во 

дворе, требует иных характеристик воздушного за-

зора, чем у аналогичного геометрически, но стоя-

щего на открытом месте. 

В случае чрезмерной толщины зазора, при 

определенной силе ветра вентилируемые фасады 

начинают свистеть и гудеть. Это вызвано большой 

длиной кронштейнов крепления навесных элемен-

тов, а также не жесткостью самой ваты, создающей 

благоприятные условия для возникновения вибра-

ции. 

Необходимо правильно учесть ветровые 

нагрузки и перепады температур. Если ветер сорвет 

одну из облицовочных плит, то под воздействием 

ветровой нагрузки начнут отрываться и другие. Не-

достаточно учтенные суточные и сезонные темпе-

ратурные перепады приведут к неправильно спро-

ектированному и смонтированному расстоянию 

между облицовочным материалом, и, как след-

ствие, перекосу и обрушению конструкции. 

  
Рисунок 18 - Разрушение навесного вентилируемого фасада. 

 

Противоположной проблемой может стать, 

напротив, недостаточная толщина вентилируемого 

зазора. Влага из утеплителя не будет удаляться, пе-

реувлажнённый утеплитель, быстро разрушаясь и 

загнивая, не сможет выполнять свою прямую функ-

цию. 

При применении НВФ следует также учиты-

вать и проблемы теплозащитных свойств данных 

систем. Эти проблемы, связанные в первую очередь 

с наличием теплопроводных элементов, таких как 

кронштейны, дюбели, оконные откосы, крепления 

для кондиционеров и рекламных щитов и т.д [1]. 

Вентилируемые фасады чаще всего применя-

ются для строительства городских или офисных 

зданий. Считается, что эта система абсолютно по-

жаробезопасна, так как она создается из несгорае-

мых или трудносгораемых материалов, но в систе-

мах вентилируемых фасадов находят применение 

ветрозащитные пленки. Они являются изделиями 

на полимерной основе и относятся к материалам 
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группы горючести Г2, при воздействии на них от-

крытым огнем происходит возгорание (с вытекаю-

щими последствиями – при возникновении пожара 

они могут способствовать его развитию. [4] 

  
Рисунок 19 - Пожар и его последствия в «Грозном – Сити» 04.04.2013г. 

 

«Пожар в 40-этажном здании начался вслед-

ствие короткого замыкания в сплит-системе на 

наружной стене здания на уровне 3этажа. По влаго-

ветроветрозащитной плёнке (мембране), которая 

находилась между утеплителем и металлической 

облицовкой на фасаде, огонь быстро распростра-

нился. Пожар в Грозном – Сити возник вечером 3 

апреля, чтобы полностью потушить его, огнебор-

цам понадобилось чуть более семи часов». [5] 

На рисунке 19 видно, что пожар не локализо-

ван в одном месте, в пределах одного или несколь-

ких этажей, а быстро распространился по всей 

плоскости фасада. 

Если пожар возникает в одной квартире, то над 

ней выгорает весь остальной фасад. Практически 

невозможно исключить применение открытого 

огня при проведении ряда работ на здании с уже 

смонтированным фасадом: это кровельные работы 

на крыше, сварочные работы на балконах и лод-

жиях, наплавление гидроизоляции на отмостке зда-

ния и т.д. Поэтому практически нельзя исключить 

опасность возгорания ветрозащитной пленки или 

других элементов строительных конструкций. 

Вывод: 

По результатам проведенного обзора, можно 

выделить следующие основные проблемы систем с 

НВФ: 

-расчет необходимого вентилируемого зазора; 

-подбор качественных материалов и монтаж; 

-пожаробезопасность; 

-обеспечение требуемого сопротивления теп-

лопередаче. 
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АНОТАЦІЯ 

Досліджено санітарно-гігієнічні, мікробіологічні показники поверхневих вод басейну річки Сірет, в 

межах території України. Встановлено тісний кореляційний зв’язок між значеннями БСК, ХСК та величи-

ною мікробіологічних показників. Проаналізовано ефективність використання очисної конструкції, на ос-

нові волокнистого носія ВІЯ, з метою покращення якості водного середовища.  

ABSTRACT 

Sanitary and hygienic, microbiological indicators of surface waters of the Siret river basin within the territory 

of Ukraine have been studied. There is a close correlation between the values of BSC, HSC and the value of 

microbiological parameters. The efficiency of using the clearing construction, based on the fibrous carrier VIA, in 

order to improve the quality of the aquatic environment is analyzed. 

Ключові слова: поверхневі води, річка Сірет, безпека середовища, снітарно-гігієнічні показники, 

очисна конструкція. 

Keywords: surface water, Siret river, environmental safety, sanitary and hygienic indicators, clearing con-

struction. 

 

Актуальність та постановка проблеми.  

Оцінка якості води за хімічними показниками 

вважається досить трудомістким завданням, 

оскільки воно базується на порівнянні середніх 

концентрацій, які спостерігаються в пунктах кон-

тролю якості вод, з встановленими нормами гра-

нично допустимих концентрацій (ГДК) для кож-

ного інгредієнта. Більшість із запропонованих 

сьогодні комплексних показників отримано шля-

хом об'єднання та узагальнення численних частко-

вих показників у один інтегруючий, який дає змогу 

характеризувати різні становища водних об'єктів. 

Проблеми забруднення водних ресурсів, водокори-

стування, імовірність виникнення різних надзви-

чайних ситуацій, пов’язаних із цими проблемами, 

роблять актуальними різні методи та технології оп-

тимального управління екологічною безпекою 

об’єктами водної мережі.  

При вирішенні проблем малих річок у різного 

роду заходах (для кожної річки індивідуальних) 

слід передбачати вирішення наступних завдань [1, 

2]: підтримання відповідного режиму стоку малих 

річок, як діючих водотоків з− врахуванням їх раці-

онального господарського використання, охорони 

водного та природного середовища в сучасних умо-

вах і довготривалій перспективі; забезпечення сані-

тарно-гігієнічного і загального водоохоронного− 

благоустрою території річкових басейнів малих рі-

чок. Детальна оцінка та прогнозування якості при-

родних вод подана в монографії [3] Гігієнічний 

принцип нормування знайшов застосування в ба-

гатьох дослідженнях. Наприклад, для оцінки 

якісного стану водних об'єктів було розроблено 

коефіцієнт забруднення [4], що являє собою се-

реднє арифметичне кратності перевищення ГДК у 

досліджуваному водному об'єкті для всіх розгля-

нутих речовин за всією кількістю вимірів кожного 

параметра у всіх пунктах контролю й в усіх ство-

рах. 

Аналогічно побудовані деякі інші комплексні 

показники, наприклад умовний коефіцієнт ком-

плексності, запропонований [5], дорівнює відно-

шенню кількості показників з порушенням ГДК до 

загального числа вимірюваних показників якості 

води. Інтегральну характеристику забруднення 

води запропоновано [6] визначати із врахуванням 

комплексної оцінки якості поверхневих вод за ве-

личинами "індексу забруднення вод" (ІЗВ). 

Саме тому подальше вивчення та узагальнення 

існуючих підходів та методів оцінки якості поверх-

невих вод та розробки шляхів підвищення їх якості 

є актуальним та має важливе практичне значення. 

Об’єкти та методи дослідження. Дослі-

дження проводилися в басейні річки Сірет (рис.1). 

Річка Сірет є лівобережною притокою Дунаю (дов-

жина 740 км). Розпочинається р. Сірет в Покутсько-

Буковинських Карпатах (під горою Магура), у вер-

хній частині протікає територією України (110 км), 

перетинає державний кордон із Румунією і впадає в 

р. Дунай в районі міста Галац. 
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Рис. 1 – Басейн річки Сірет із зазначенням пунктів відбору проб води 

1- витоки (притока Звараш), 2- район впадіння притоки Стебник, 3 – район впадіння притоки Мигівка, 

район впадіння притоки Малий Сірет, район перетину державного кордону із Румунією. 

 

Визначення хімічного споживання кисню 

(ХСК). ХСК визначали дихроматним методом за 

методикою [7]. Показник масової концентрації роз-

чиненого кисню визначали методом йодометрич-

ного титрування за Вінклером [8]. Визначення біо-

хімічного споживання кисню (БСК5) проводили за 

методом [9]. рН водного середовища визначали 

електрометричним методом, згідно ДСТУ 4077-

2001. Якість води. Визначення рН [10] та інструкції 

до приладу Іономір лабораторний І-160 МІ. Вміст 

завислих речовин визначали ваговим методом. Ре-

зультати досліджень опрацьовані статистично [11]. 

Повторність чотирьохкратна. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Отримані результати (таблиця 1) свідчать, що вниз 

за течією, від витоків досліджених нами водотоків 

басейну річки Сірет, у воді збільшується вміст за-

вислих речовин, підвищуються показники ХСК та 

БСК, зменшується вміст розчиненого кисню.  

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз санітарно-гігієнічних показників поверхневих водойм басейну річки Сірет 

№ п/п Санітарно-гігієнічні показники стану водойм 
Пункти відбору проб 

С
ан

-

П
и

Н
 

4
6

3
0
-

8
8
 

1 2 3 4 5 

1 завислі речовини (мг/дм3) 1, 10 2,00 3,25 3,62 4,51 < 0,75 

2 розчинений кисень (мг О2/дм3) 10,25 8,40 6,00 3,55 3,20 > 4,0 

3 БСК5 (мг О2/дм3) 3,15 4,44 5,52 7,63 8,05 < 6,0 

4 ХСК (мг О2/дм3) 5,22 9,85 15,34 22,15 26,02 < 30,0 

• номери пунктів відбору проб відповідають примітці до рис. 1 

 

Встановлено, що в якості завислих речовин ви-

ступають відходи деревини (зокрема тирса), змиви 

з полонинських ферм, побутові скиди. Слід зазна-

чити, що в регіоні досліджень немає діючих 

очисних споруд. Зростання вмісту завислих ре-

човин супроводжується зменшенням у воді концен-

трації вільного кисню та зростанням величини по-

казників БСК та ХСК.  

Окрім цього, ми провели дослідження 

мікробіологічного стану води в зазначених пунктах 

відбору проб. Серед показників – колі-індекс та за-

гальне мікробне число. У більшості випадків спо-

стерігається прямий кореляційний зв’язок (r=0,95) 

між показниками біологічного БСК, ХСК та вели-

чиною мікробіологічних показників. 

Проведені дослідження показали, що величини 

санітарно-мікробіологічних показників зростають 

униз за течією річкової мережі річки Сірет (таблиця 

2). 
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Таблиця 2 

Порівняльний аналіз санітарно-мікробіологічних показників поверхневих вод басейну річки Сірет 

№ п/п 

санітарно-

мікробіологічні показ-

ники стану водойм 

Пункти відбору проб Водна Директива 

ЄЕС 

(75/440/ЕЕС) 
1 2 3 4 5 

1 Колі-індекс 
80,5 

±5,8 

110,3 

±4,5 

122,4 

±6,2 

130,2 

±9,8 
145,0±8,5  

2 Загальне мікробне число 1550±90 
2100 

±120 

4280 

±250 

5350 

±270 
6500±310 <5000 

▪ різниця достовірна за умови р <0,05 

 

Особливо це стосувалося зростання кількості 

лактозопозитивних кишкових паличок (E. сoli) у 

розрахунку на 1 літр води (колі-індекс). Варто за-

значити, що кишкова паличка є санітарно-показо-

вим (індикаторним) і вказує на фекальне забруд-

нення водних об’єктів довкілля.  

Порівнюючи показники колі-індексу у пробах 

річкової води верхньої частини течії (гірської та рі-

внинної) в межах України, нами встановлено про-

гресуюче збільшення колі-індексу в середньому в 

1,5- 2 рази, особливо після населених пунктів Бере-

гомет, Мигове, Сторожинець після впадіння приток 

Сухий, Мигівка, Михидра та Малий Сірет. 

В рівнинній частині течії, безпосередньо в рай-

оні перетину державного кордону з Румунією зага-

льне мікробне число (КУО / дм3) перевищувало в 

1,3 рази нормативні показники,прийняті в країнах 

ЄЕС (Surface Water Directive: 75/440 EEC) [12]та 

складало в середньому 6500 КУО/дм3.  

Разом із тим у районах господарської діяльно-

сті санітарно-гігієнічний та мікробіологічний стан 

поверхневих вод не є задовільним, що обумовлює 

необхідність застосування інженерних заходів для 

уникнення екологічної небезпеки від забруднення 

гідросфери.  

З метою підвищення якості поверхневих ми за-

стосували очисну конструкцію «ВіКа», розроблену 

раніше П. І. Гвоздяком [13, 14] на основі волокни-

стого носія типу «ВІЯ» (ТУ (995990) та дерев’яних 

споруд «кашиць». Очисна конструкція «ВіКа» 

(«ВІЯ» + «КАШИЦЯ») працює за принципом 

біоконвеєра.  

За сезон «ВІЯ» обростає безхребетними 

гідробіонтами (створюється так званий перифітон). 

На «ВІЇ» акумулюються також бактерії та водо-

рості.  

В результаті проведених досліджень нами 

встановлено ефективність очисної конструкції 

(табл. 3). 

На волокнистих носіях формується специ-

фічний «біофільтр» у вигляді штучно створеної 

мікроекосистеми. У ній такий носій служить свого 

роду «домівкою» для мікроорганізмів, рослинних 

та безхребетних тваринних організмів, де вони 

здатні нагромаджуватися, що є основою очищення 

водойм. Окрім того, частина бактерій стає елемен-

том живильного ланцюга, а отже, і їжею для безхре-

бетних гідробіонтів. Таким чином спостерігається 

очищення водойм у два етапи: за рахунок адсорбції 

на синтетичному носії на першому та трофічним 

ланцюгом на другому [15, 16]. 

Таблиця 3 

Оцінка якості поверхневих вод після проходження «біофільтрів» 

№ 

п/п 
Показники 

пункт1  пункт 5 

до  

«біо-філь-

тру» 

після 

«біо-філь-

тру» 

±  

в % 

до  

«біо-філь-

тру» 

після «біо-філь-

тру» 

±  

в % 

1. Санітарно-гігієнічні показники 

1.1. завислі речовини  1,6 ± 0,06 1,3 ± 0,05 -18,8 3,63±0,12 2,80±0,10 -23,9 

1.2. розчинений кисень (мг О2/дм3) 5,84 ± 0,25 7,4 ± 0,35 +6,7 4,00 0,22 5,32±0,25 +33,0 

1.3. БСК5(мг О2/дм3) 5,23 ± 0,27 3,75± 0,15 -28,3 7,57±0,45 5,3±0,20 -30,0 

1.4. ХСК5(мг О2/дм3) 12,9 ± 0,53 10,0 ± 0,42 -22,5 25,30±1,17 17,9 -29,3 

1.5. хлориди(мг/дм3)  0,50 ± 0,018 0,41±0,02 -18,0 0,83±0,04 0,40± 0, 02 -51,9 

1.6. нітрити (мг/мл) 0,003±0,0003 0,002±0,0001 -33,4 0,13±0,011 0,05 -61,5 

2. Санітарно-мікробіологічні показники 

2.1. колі-індекс (дм3) 90,9±4,1 78,3±3,2 -13,9 111,7±5,4 96,0± 4,5 -14,1 

2.2. колі-титр (дм3) 7,9 ±0,35 6,8 ± 0,30 -14,0 7,4 ±0,33 6,6± 0,25 -10,9 

2.3 
загальне мікробне число 

(КУО/дм3) 
3019±128 2600 ±105 -13,5 5350±270 4800±205 -10,3 

 

Переваги запропонованої схеми очищення 

природних вод у тому, що накопичену на ВІЯх біо-

масу споживають і мінералізують у трофічному 

ланцюгу, про що свідчать показники БСК, ХСК, 

кількість завислих речовин у воді (таблиця 3). Для 

порівняння зазначимо, що під час очищення 

стічних вод за допомогою активного мулу в процесі 

беруть участь тільки найпростіші та бактерії (інші 

не можуть вижити в токсичній рідині колекторів), 

тимчасом як у випадку очисної споруди «ВіКа» бе-

руть участь також складніші за структурою 

гідробіонти (консументи ІІ тв. ІІІ порядку), форму-

ючи більш повний трофічний ланцюг. У природі 

апріорі не існує такого організму, який міг би 
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утилізувати всі види забруднення і навіть себе. 

Навпаки, в біосфері є надзвичайно багато ор-

ганізмів, які утворюють складні гідробіоценози і які 

здатні працювати за принципом «біоконвеєра».  

Можна навести безліч прикладів, коли очисні 

споруди на основі синтетичного волокна «ВІЯ», 

скомпоновані під прямоточну біотехнологію, пере-

творилися на дуже ефективні, прості в обслуго-

вуванні, екологічно безпечні, маловитратні спо-

руди, що працюють десятки років [17] 

Таким чином, можна припустити, що волокни-

стий носій «ВІЯ» (який за структурою штучних во-

локон подібний до структури моху) служить не 

тільки субстратом, де акумулюються БГКП та ціла 

низка гідробіонтів, а і є водночас сховком від 

хижаків та джерелом їжі, оскільки затримує частки 

грубого детриту.  

Висновки. Досліджено санітарно-гігієнічні та 

санітарно-мікробіологічні показники поверхневих 

вод верхньої частини басейну річки Сірет в межах 

території України. Встановлено, що вниз за течією 

річки Сірет має місце прогресуюче погіршення са-

нітарно-гігієнічного стану водойми, що проявля-

ється в нагромаджені завислих речовин, зменшенні 

вмісту вільного кисню та підвищенні значення по-

казників БСК та ХСК. У більшості випадків спосте-

рігається прямий кореляційний зв’язок між показ-

никами біологічного БСК, ХСК та величиною мік-

робіологічних показників (r=0,95). Показано 

ефективність очисної конструкції «ВіКа» для по-

кращення якості поверхневих вод річкової мережі 

річки Сірет. 
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АНОТАЦІЯ 

Дослідження проводилися на території заповідних зон трьох національних парків («Вижницький», 

«Гуцульщина» та «Черемоський»), що знаходяться в Покутсько-Буковинському та Скибових масивах Схі-

дних Карпат та прилеглих територіях традиційних господарських ландшафтів. В якості санітарно-гігієні-

чних показників вивчався вміст завислих речовин, біохімічного та хімічного споживання кисню, загальне 

мікробне число поверхневих вод басейну річок Черемош та Сірет, а також мікробіологічні характеристики 

грунтів регіону. 

ABSTRACT 

The research was conducted in the protected areas of three national parks (Vyzhnytskyi, Hutsulshchyna and 

Cheremoskyi), located in the Pokutsko-Bukovynskyi and Skybovyi massifs of the Eastern Carpathians and adja-

cent territories of traditional economic landscapes. The content of suspended solids, biochemical and chemical 

oxygen consumption, the total microbial number of surface waters of the Cheremosh and Siret river basins, as well 

as the microbiological characteristics of the region's soils were studied as sanitary and hygienic indicators. 

Ключові слова: заповідні території, господарські ландшафти, Східні Карпати, річкова мережа, 

ґрунти, мікробіологічні показники. 

Keywords: protected areas, economic landscapes, Eastern Carpathians, river network, soils, microbiological 

parameters. 

 

Актуальність та постановка проблеми.  

Незважаючи на законодавчо обмежену діяль-

ність на територіях природно-заповідного фонду 

(ПЗФ) вплив традиційних видів діяльності, з числа 

дозволених у межах заповідних територій, можуть 

справляти вагомий негативний вплив на стан еко-

логічної безпеки об’єктів ПЗФ. 

Переважна більшість наукових досліджень з 

оцінювання екологічного стану об’єктів ПЗФ сто-

сується нормування антропогенного впливу та ви-

вчення біологічного різноманіття.  

На сьогоднішній день широкого застосування 

в зарубіжній практиці [1-3] набуває використання 

мікроорганізмів для оцінки якісного стану елемен-

тів довкілля. Мікроорганізми є дуже чутливими до 

змін параметрів навколишнього середовища, тому 

їх широко застосовують для оцінки різних типів се-

редовищ довкілля. 

Одним із найпоширеніших напрямків викори-

стання мікробіологічних показників є оцінка стану 

водних джерел. В роботах [2-3] автори дослідили 

підвищення мікробіологічного забруднення води та 

грунтів (за показниками вмісту кишкової палички 

та коліформ), яке пов’язане із зростанням скиду 

стічних вод тваринницьких ферм та домашніх гос-

подарств, які виступають доволі потужними точко-

вими джерелами забруднення. В якості санітарно-

гігієнічних критеріїв оцінки автором використано 

наступні критерії: для оцінки ґрунту - індекс БГКП, 

індекс ентерококів і патогенні ентеробактерії, а для 

оцінки якості атмосферного повітря – загальне мік-

робне число і сумарний показник гемолітичної ко-

кової мікрофлори. 

Природні, а особливо кліматичні зміни часто є 

факторами небезпеки функціонування природно-

заповідних територій. Так, наприклад, авторами до-

слідження [4] показано, що на території НПП 

«Вижницький» в річкових басейнах частими є по-

ширення зсувів, ураганні вітри, повені. Такі при-

родні стихії, поглиблені впливом антропогенних 

факторів приводять до виникнення вітровалів лісу, 

ерозії ґрунтів і т.д.  

Найбільшого антропогенного тиску всередині 

заповідних територій зазнають ті ПЗФ об’єкти, 

яким дозволено проведення рекреаційної діяль-

ності. Яскравим прикладом руйнівного впливу ре-

креації на заповідні території є проблеми регіональ-

ного ландшафтного парку «Кінбурнська коса» та 

прилеглого національного природного парку «Біло-

бережжя Святослава» [5], які знаходяться в межах 

території Кінбурнського півострова.  

Ще одним типовим прикладом негативного 

впливу на заповідні об’єкти господарської діяль-

ності на прилеглих територіях [6] є функціонування 

Хотиславського кар’єру, який знаходиться близько 

від Шацького національного природного парку.  
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Чинні системи моніторингу, які затверджені 

для використання на заповідних територіях, далеко 

не завжди дозволяють визначати сучасні природно-

антропогенні зміни, тому вимагають постійного 

удосконалення. На сучасному етапі здійснюються 

одиничні спроби комплексної оцінки заповідних 

територій і розробка рекомендацій для їх збере-

ження [7].  

Незважаючи на доволі активне використання в 

світовій практиці санітарно-мікробіологічних по-

казників в якості критеріїв оцінки різних типів се-

редовищ довкілля, застосування даних критеріїв 

для оцінки екологічного стану заповідних тери-

торій в Україні складає поодинокі випадки.  

Об’єкти та методи дослідження. Дослі-

дження проводилися на території заповідних зон 

трьох національних парків («Вижницький», «Гуцу-

льщина» та «Черемоський»), що знаходяться в По-

кутсько-Буковинському та Скибових масивах Схід-

них Карпат та прилеглих територіях традиційних 

господарських ландшафтів (рис.1). 

 
Рис.1. – Район Покутсько-Буковинських та Скибових Карпат на карті України 

1- НПП «Вижницький», 2 – НПП «Черемоський», 3 – НПП «Гуцульщина» 

 

В якості санітарно-гігієнічних показників ви-

вчався вміст завислих речовин, біохімічного та хі-

мічного споживання кисню, загальне мікробне чи-

сло поверхневих вод басейну річок Черемош та Сі-

рет, а також вивчалися показники 

мікробіологічного стану грунтів даного регіону. 

Слід зазначити, що всі три досліджені об’єкти при-

родно-заповідного фонду знаходяться в передгір-

ному та гірському лісових поясах близьких за клі-

матичними та ландшафтними особливостями. До-

вкола зазначених заповідних територій знаходиться 

зона інтенсивної лісогосподарської діяльності. В бі-

льшості випадків території національних природ-

них парків формувалися без врахування вододіль-

ного принципу, що відображається на їх екологіч-

ному стані та рівні екологічної безпеки. Для регіону 

характерні особливості ландшафту, клімату, еконо-

мічної діяльності, розвитку соціальної інфраструк-

тури, що знаходять своє відображення на збалансо-

ваності розвитку регіону [8]. Результати дослідів 

опрацьовано статистично [9].  

Результати досліджень та їх обговорення. 

Проведені дослідження санітарно-гігієнічних пока-

зників (таблиця 1) показали, що для водотоків запо-

відних зон досліджених територій характерним є 

допустимий рівень нагромадження завислих речо-

вин та вмісту органо-мінеральних речовин, про що 

свідчать показники хімічного (ХСК) та біохіміч-

ного споживання кисню (БСК).  

Таблиця 1 

Санітарно-гігієнічні показники поверхневих вод в регіоні досліджень 

С
ан

іт
ар

н
о

-

гі
гі

єн
іч

н
и

й
 

п
о

к
аз

н
и

к
 Район території НПП 

«ВИЖНИЦЬКИЙ» 

Район території НПП 

«ЧЕРЕМОСЬКИЙ» 

Район території НПП 

«ГУЦУЛЬЩИНА» 

заповідна 

зона 

зона прилеглих 

до НПП терито-

рій  

заповідна 

зона 

зона прилеглих 

до НПП тери-

торій 

заповідна зона 

зона прилеглих 

до НПП терито-

рій 

Завислі ре-

човини 
1,20±0,08 3,80±0,25 1,24±0,12 4,00±0,32 1,29±0,15 4,80±0,35 

БСК 2,00±0,15 8,50±0,50 2,05±0,10 7,60±0,55 2,20±0,20 8,80±0,30 

ХСК 8,00±0,50 37,00±2,50 8,25±0,60 39,40±3,00 8,60±0,40 42,00±5,20 
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Зростання величини показників ХСК та БСК, у 

водотоках ландшафтів традиційного господарю-

вання, свідчить про надмірне підвищення у воді 

вмісту органічних речовин, що зумовлює значне 

погіршення кисневого режиму природних вод, так 

як в цьому випадку значна частина кисню затрача-

ється саме на окислення органічних сполук. 

Порівнюючи показники колі-індекс у пробах 

річкової води заповідної зони об’єкту природно-за-

повідного фонду та відібраних проб води в зоні тра-

диційних господарських ландшафтів, ми встано-

вили збільшення колі-індексу в середньому в 2 рази 

(табл. 2). 

При цьому загальне мікробне число (КУО / 

дм3) перевищувало в 2-4 рази нормативні показ-

ники, прийняті в країнах ЄЕС (Surface Water 

Directive: 75/440 EEC) [10] та складало близько 

1500 од. (для заповідної зони) та більше 5000 од. 

(для зони традиційних господарських ландшафтів).  

Таблиця 2 

Порівняльний аналіз санітарно-мікробіологічних показників поверхневих вод заповідних територій та 

прилеглих них ландшафтів традиційного господарювання 

№ 

п/п 

санітарно-мікробіологічні по-

казники стану водойм 

заповідна 

зона НПП 

 (Х сер.) 

прилеглі території гос-

под. ландшафтів 

(Х сер.)* 

 (±),  

в % 

Сан 

ПиН 

4630-

88 

Водна Дирек-

тива ЄЕС 

(75/440/ЕЕС) 

1. Колі-індекс 80,5±5,5  115, 5 ±12,1 + 43,5   

2. Колі-титр 8,2±0,4 6,5±0,4 - 20,7   

3. Загальне мікробне число 1500±120 6350±280 
+ 

323,3 
<5000 <5000 

*середні дані по 12 пунктах відбору проб на територіях заповідних зон та прилеглих до НПП ландша-

фтів із традиційним веденням господарства 

▪ різниця достовірна при р <0,05 

 

Порівняльний аналіз мікробіологічних показ-

ників поверхневих водойм територій традиційного 

господарювання, що прилягають до заповідного 

об’єкта, наведений у таблиці 2, свідчить про те, що 

між зазначеними територіями існує достовірна різ-

ниця за якістю води в річковій мережі. 

Як свідчать проведені нами дослідження (табл. 

3), за показниками ЗМЧ (загального мікробного 

числа) та титру БГКП (бактерій групи кишкової па-

лочки) ґрунти, відібрані в заповідній зоні НПП, 

відповідають рівню «чистий», згідно зі шкалою 

[11].  

Таблиця 3 

Санітарно-мікробіологічна оцінка ґрунтів заповідних територій та ландшафтів традиційного господарю-

вання 

місця відбору проб ЗМЧ 
титр 

БГКП 

кількість термофільних бактерій в 1 г абс. 

сух. ґрунту 

ґрунти заповідних зон 
4,62 х 

105 1,60 1,50 х 102 

ґрунти зони тарадиційних господарських 

ландшафтів 

4,9 х 

106 
0,09 4,93 х 106 

СанПин 2.1.7. 

1287-03 

< 5 х 

105 ≥1,0 ≤103 

▪ різниця достовірна при р <0,05 

 

За вмістом термофільних грам-позитивних ба-

цил ґрунти заповідної зони можна назвати чистими. 

В той же час грунти традиційних господарських 

ландшафтів характеризуються значною кількістю 

термофільних бактерій (перевищення на 3-4 по-

рядки). Підвищення кількості термофільних мікро-

організмів свідчить про внесення в ґрунти перег-

ною чи компосту, а отже, може бути результатом 

інтенсивного ведення землеробства та викорис-

тання для цих цілей місцевих органічних добрив 

тваринницького походження.  

Висновки. Проведено оцінку екологічного 

стану поверхневих вод та грунтів заповідних зон 

національних природних парків «Вижницький», 

«Гуцульщина» та «Черемоський» за мікробіологіч-

ними показниками. Встановлено вагомі відмінності 

за рівнем мікробіологічного забруднення поверхне-

вих вод та грунтів територій традиційних господар-

ських ландшафтів та заповідних зон об’єктів при-

родно-заповідного фонду. Підтверджено, що сані-

тарно-мікробіологічні показники можуть бути ефе-

ктивними індикаторами стану екотопу і повинні 

ширше використовуватися для моніторингових 

спостережень за екологічним станом об’єктів при-

родно-заповідного фонду. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день, отмечается рост объемов вводимого в эксплуатацию монолитного железобе-

тонного жилищного строительства. Затраты времени и ресурсов на возведение здания в современной стро-

ительной практике являются одной из основных проблем. В данной статье рассмотрены инновационные 

решения в современном строительстве, такие как аддитивные технологии, а именно 3D строительство с 

применением строительных принтеров, которые нашли свое широкое применение, как в зарубежном до-
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ABSTRACT 
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На сегодняшний день, отмечается рост объе-

мов вводимого в эксплуатацию жилищного строи-

тельства из монолитного бетона и железобетона. 

Общий объем вводимого жилья в 2021 году будет 

составлять 142 млн кв. м, что примерно составляет 

80% от общего объема, вводимого в эксплуатацию 

зданий и сооружений [1]. 

Строительное производство не стоит на месте, 

а развивается от года в год и на сегодняшний день 

стоит на пороге технологической революции. Ад-

дитивное производство значительно расширило 

границы строительной отрасли, которое отличается 

потреблением большого количества не возобновля-

емого материального ресурса. 3D-печать подразу-

мевает под собой создание объекта, путем послой-

ной печати материала, на основе виртуально-со-

зданной модели. Данные технологии стали 

инновацией для строительных технологий, приме-

няющих материалы на основе цемента [3]. 

Применение 3D-печати актуальна как при со-

здании домов необычных форм, так и при создании 

массового однотипного строительства в странах, 

находящихся в сейсмоопасных зонах или подвер-

женных иным регулярным стихийным бедствиях, 

где необходимо воссоздать дешевое жилье для 

большого количества населения в кратчайшие 

сроки.  

На сегодняшний день вопрос применения 3D-

печати при возведении зданий и сооружений 

весьма актуален среди крупных строительных ком-

паний в таких странах, как США и Китай. И 

наибольший интерес привлекает такой вопрос, как 

применение 3D-печати при строительстве зданий 

повышенной этажности и небоскребов [4]. 

К настоящему моменту аддитивные техноло-

гии совершили широкий скачок в развитии за отно-

сительно короткий период времени. Начальное 

применение, и на сегодня одно из самых распро-

странённых, применение 3D печати макетов, а 

также воссоздание прототипов за короткий проме-

жуток времени. В связи с данными положениями 

3D печать с каждым годом привлекает инвестиции 

в большем объеме, чем в предыдущем. Помимо 

указанных положительных особенностей, стоит от-

метить, что аддитивные технологии отличаются 

высоким качеством продукции, максимальным 

уровнем автоматизации, при минимальном исполь-

зовании ручного труда, максимальной скоростью 

создания объекта и выполнения процессов в целом, 

а также минимальным получением вторсырья и от-

ходов. Все перечисленные факторы и преимуще-

ства аддитивных технологий говорят о свершении 

революции в строительном производстве и о 

успешном переходе ручного труда к роботизиро-

ванному строительному производству, при котором 

необходим лишь контроль. 

Аддитивные технологии можно разделить на 

такие типы, как технологии, при которых на фор-

мирование происходит за счет нанесения порошка 

непосредственно на рабочее место и формования за 

счет теплового источника или сцепляющего веще-

ства, при завершении процесса платформа передви-

гается, а остатки порошка убираются. Данный спо-

соб называется метод спекания или метод селектив-

ного спекания. Вторым типом является процесс со-

здания объекта по модели путем формования сразу 

на месте создания объекта, который называется ме-

тод послойного экструдирования [4, 5].  

На сегодняшний момент метод послойного 

экструдирования является наиболее популярным 

способом 3D строительства. При использовании 

данного метода необходимо применять 3D прин-

тер, который оборудован соплом или экструдером, 

через которые выдавливается рабочая смесь, кото-

рая твердеет за короткий промежуток времени. 3D 

принтер – это самодостаточная рабочая машина, 

которая по заданной модели создает на рабочей по-

верхности (зоне) объемные изделия за счет пере-

движения сопла.  

Далее более детально рассмотрены такие типы 

3D строительства, как «Контур крафтинг», метод 

строительства на основе применения 3D принтера 

компании HuaShang и 3D печать с применением мо-

бильного принтера компании ApisCor. 

Разработка метода 3D строительства, которое 

называется «Контур крафтинг» (Contour Crafting) 

принадлежит американскому доктору Универси-

тета Южной Калифорнии Бероку Хошневису, кото-

рый недавно основал кампанию Contour Crafting 

Corporation (CC Corp).  

Использование технологии «Контур 

крафтинг» позволяет создать такие конструктив-

ные элементы, как плиты, мосты, пилоны и многое 

другое. Благодаря данной технологии возможно 

строительство различных типов зданий, в том числе 

жилых, коммерческих и правительственных. На се-

годняшний момент данная технология нашла свое 

применение во внеземном строительстве, то есть 

строительство на Луне и Марсе для исследования, 

эксплуатации, обитания и колонизации планет. 

Технология «Контур крафтинг» предусматри-

вает автоматизированную укладку инженерных се-

тей в полостях стен во время возведения вертикаль-

ных ограждающих конструкций здания. 

В качестве смеси заполняющей пустоты, обра-

зованные во время послойной укладки быстротвер-

дющего бетона, образующего каркас конструкции, 

возможно применять более дешевые виды бетонов, 

такие как мелкозернистый и песчаный бетон, моди-

фицированный добавками (гиперпластификаторы, 

ускорители твердения, фибра). Применяются рас-

творы на основе сульфатостойкого цемента и песка 

с размером частиц не более 2,36 мм. В качестве 

функциональных добавок применяется пластифи-

катор на поликарбоксилатной основе, регулятор 

вязкости для обеспечения сплошности печатного 

слоя и полипропиленовая фибра с длиной волокон 

6 мм. Кроме того, с целью повышения прочности и 

водонепроницаемости композита в смесь вводится 

уплотненный диоксид кремния. 

Метод строительства на основе применения 

3D-принтеры компании HuaShang. Основанная в 

1989 году китайская компания Beijing Huashang 

Luhai Technology Co., расположенная в зоне про-

мышленного развития Пекина, предложила еще 
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один вариант 3D принтера в виде портальной кон-

струкции. 

Данный способ 3D строительства в значитель-

ной мере отличается от способа Contour Crafting. 

Суть способа заключается в следующем. Здание пе-

чатается полностью на строительной площадке. 

Бригада сначала возводит каркас дома, в комплекте 

с арматурой и водопроводными трубами, а затем 

печатает поверх нее, применяя 3D-принтер, кото-

рый недавно завершил тестирование после не-

скольких лет разработки. Принтер имеет раздвоен-

ный экструдер, который одновременно укладывает 

бетон с обеих сторон конструкционного материала 

и закрывая его внутри стен, образуя тем самым пол-

нотелую бетонную внешнюю ограждающую кон-

струкцию. 

Рабочая смесь для печати — это обычный бе-

тон класса В30, прочный, долговечный, и недоро-

гой материал. Помимо этого, возможно в процессе 

3D печати использовать любой цементный мате-

риал.  

ApisCor на сегодняшний момент самая извест-

ная компания в России, которая занимается 3D 

строительством. Основателями компании был раз-

работан уникальный 3D принтер для печати домов 

на строительной площадке. Особенность печатаю-

щей машины заключается в том, что устройство 

принтера является безрамным. Представляет собой 

– механическую руку с одной опорой, которую рас-

полагают в центре возводимого здания и вращаясь 

вокруг собственной оси, печатают здание, выдавли-

вая рабочую смесь через печатающую головку. По-

мимо того, что 3D принтер не передвигается, он об-

ладает незначительным весом, что делает его абсо-

лютно мобильным и дает возможность доставлять 

его на строительную площадку стандартными 

транспортными средствами. В том числе, если под-

разумевается возведение многоэтажных зданий, 3D 

принтер возможно переставлять на этажи выше.  

Несмотря на значительное количество преиму-

ществ применения аддитивных технологий в стро-

ительном производстве, существует также ряд не-

достатков. 

3D строительство на сегодняшний день огра-

ничено климатическими условиями производства. 

При выполнении 3D печати зданий в зимних усло-

виях необходимо устанавливать ограждающий 

тент, для поддержания нормального условия твер-

дения бетона. 

Рабочая смесь, применяемая при 3D печати 

зданий, не обладает характеристиками, обеспечива-

ющими необходимую защиту от промерзания 

ограждающих конструкции, что ведет к необходи-

мости применения обязательного дополнительного 

утепления. 

На данный момент отсутствует полная необхо-

димая нормативная и законодательная база для ад-

дитивных технологий, что ведет к ограниченности 

применения данного метода возведения зданий в 

массовой застройке крупных комплексов, а нахо-

дит свое применение для малоэтажного строитель-

ства.  

Таким образом на сегодняшний день одним из 

основных направлений развития строительного 

производства является уменьшение времени возве-

дения здания и сокращение ресурсных расходов. 

Для того, чтобы достигнуть соответствия в данном 

вопросе с такими странами, как Китай и США, в 

России необходимо выполнить целый ряд меропри-

ятий. 

Вывод 

Обзор инновационных решений в строитель-

стве показывает, что аддитивные технологии совер-

шили широкий скачок в развитии за относительно 

короткий период времени, с помощью 3D печати 

возможно создавать не только отдельные готовые 

изделия в совершенно различных отраслях про-

мышленности, но и создавать здания целиком. Та-

ким образом на сегодняшний день одним из основ-

ных направлений развития строительного произ-

водства является уменьшение времени возведения 

здания и сокращение ресурсных расходов. Для 

того, чтобы достигнуть соответствия в данном во-

просе с такими странами, как Китай и США, в Рос-

сии необходимо выполнить целый ряд мероприя-

тий. 
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АННОТАЦИЯ 

Большое количество научно-исследовательских институтов, а также иных организаций на сегодняш-

ний момент занимаются решением существующих проблем и ограничений применения аддитивных тех-

нологий в области строительства, по причине того, что 3D печать зданий и сооружений обладает значи-

тельным потенциалом для широкого применения. В данной статье рассмотрены инновационные решения 

в современном строительстве, такие как аддитивные технологии, с выявлением параметров, характеризу-

ющих контурное строительство. 

ABSTRACT 

A large number of research institutes, as well as other organizations, are currently engaged in solving the 

existing problems and limitations of the use of additive technologies in the field of construction, due to the fact 

that 3D printing of buildings and structures has a significant potential for wide application. This article discusses 

innovative solutions in modern construction, such as additive technologies, with the identification of parameters 

that characterize contour construction. 

Ключевые слова: Аддитивные технологии, контурное строительство, 3D строительство, система па-

раметров. 

Keywords: Additive technologies, innovative solutions, 3D construction. 

 

Первые исследования и разработки в области 

3D строительства были представлены американ-

скими учеными и специалистами в конце двадца-

того века. На сегодняшний момент существует ряд 

специализированного оборудования и материала, 

запатентованного различными компаниями.  

Для определения дальнейшего пути развития 

аддитивных технологий в области строительства 

был проведен анализ мирового опыта внедрения 3D 

печати. Можно отметить, что после 2012 года про-

исходит значительный скачок в развитии 3D пе-

чати. Учитывая статистику, выведенную Markets 

and Markets, аддитивные технологии увеличат ры-

нок собственных технологий в несколько раз за бу-

дущие несколько лет. А именно в период с 2017 по 

2023 года увеличат рынок от 1,5 миллиарда долла-

ров до 5,5 миллиардов. 

Анализируя мировой опыт в сфере использова-

ния аддитивных технологий в строительстве, сле-

дует отметить, что 3D печать дает возможность ре-

ализовать проекты различной сложности и конфи-

гурации, при этом сократить сроки реализации и 

расходы на материальные и трудовые ресурсы, со-

кратить недостаток жилого фонда в малообеспе-

ченных странах. 

Используя европейский опыт проектирования 

принтеров, разработки состава используемой бе-

тонной смеси при печати зданий, а также при усло-

вии адаптации российских государственных стан-

дартов, с учетом климатических условий, позволят 

широко применять 3D печать отдельных конструк-

тивных элементов, а также зданий и сооружений в 

целом в Российской Федерации. 

3D-печать возможно использовать в обширном 

спектре, а именно начиная от создания, в данном 

случае печати, малогабаритных изделий для благо-

устройства дома до крупных строительных кон-

струкций. Возможно создавать конструкции любой 

сложности, различных форм и размеров, при этом 

время изготовления, материальные и трудовые за-

траты минимизированы. 

К настоящему моменту аддитивные техноло-

гии совершили широкий скачок в развитии за отно-

сительно короткий период времени. Что касается 

внедрения аддитивных технологий в РФ, то можно 

отметить нарастающий темп внедрения, а также 

накопления научно-технических знаний по расши-

рению применения аддитивных технологий, а 

также совершенствованию существующих 3D 
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принтеров и применяемых бетонных смесей для пе-

чати.  

Вместе с тем, учитывая сложности печати уни-

кальных зданий и сооружений, с каждым годом на 

мировом рынке изобретаются новые виды 3D прин-

теров, отличающиеся мобильностью, простран-

ственными методами работы и скоростью печати, а 

также расширяется рынок применяемых модифи-

цирующих добавок и других составляющих бетон-

ной смеси. 

Задача заключается в том, что необходимо со-

вершенствовать контурное строительство за счет 

построения математической модели, основанной на 

выявленной системе параметров и проведении экс-

пертного анализа. 

На основании изученной нормативной литера-

туры, а также научных трудов ученых, занимаю-

щихся данным вопросом, отмечено, что можно вы-

делить систему параметров, характеризующих кон-

турное строительство, а именно: уровень 

технологичности, уровень ресурсосбережения, уро-

вень мобильности, уровень экологичности, а также 

уровень безопасности при производстве. 

Выполнив экспертный опрос специалистов в 

области аддитивных технологий удалось выделить 

несколько основных факторов. Каждому фактору 

присвоено одно из трех значений: нижнее значение 

(«-1»), основное («0») и верхнее значение («+1»).  

Показатели (параметры), характеризующие 

контурное строительство: 

1. ехнологичность. 

Данный параметр характеризуется уровнем ав-

томатизации, необходимостью или отсутствием 

необходимости в специальной подготовке пло-

щадки для принтера, возможностью применения 

различных бетонных смесей, возможностью вы-

полнения работ в стесненных условиях. 

Уровни варьирования: 

● «нижнее значение» – будет присвоено, если 

рассматриваемого вида контурного строительства 

низкий уровень автоматизации, существует необ-

ходимость в специальной подготовке площадки для 

принтера, ограниченная возможность применения 

различных бетонных смесей, отсутствует возмож-

ность выполнения работ в стесненных условиях; 

● «основное значение» – будет присвоено, 

если у рассматриваемого вида контурного строи-

тельства высокий уровень автоматизации, суще-

ствует необходимость в специальной подготовке 

площадки для принтера или отсутствует данная 

необходимость, ограниченная возможность приме-

нения различных бетонных смесей, существует воз-

можность выполнения работ в стесненных усло-

виях; 

● «верхнее значение» – будет присвоено, если 

у рассматриваемого вида контурного строительства 

высокий уровень автоматизации, отсутствует необ-

ходимость в специальной подготовке площадки для 

принтера, отсутствуют ограничения по примене-

нию различных бетонных смесей, существует воз-

можность выполнения работ в стесненных усло-

виях. 

2. Ресурсосбережение. 

Данный параметр характеризуется количе-

ством требуемого материала для обеспечения вы-

полнения контурного строительства, стоимостью 

проектирования и выпуска оборудования, стоимо-

стью эксплуатации принтера и себестоимостью 

строительства задания. 

Уровни варьирования: 

● «нижнее значение» – будет присвоено, если 

для выполнения бетонных работ требуется значи-

тельное количество дополнительного оборудова-

ния и оснастки, значительная стоимость выпуска и 

эксплуатации принтера, что в итоге увеличивает се-

бестоимость строительства здания; 

● «основное значение» – будет присвоено, 

если для выполнения бетонных работ требуется не-

значительное количество дополнительного обору-

дования и оснастки, но значительная стоимость вы-

пуска и эксплуатации принтера; 

● «верхнее значение» – будет присвоено, если 

для выполнения бетонных работ требуется незна-

чительное количество дополнительного оборудова-

ния и оснастки, незначительная стоимость выпуска 

и эксплуатации принтера, что в итоге не увеличи-

вает себестоимость строительства здания. 

3. Мобильность. 

Данный параметр характеризуется способно-

стью быстрой транспортировки и развертывания на 

строительной площадке, возможностью переста-

новки оборудования в горизонтальном и вертикаль-

ном направлении. 

Уровни варьирования: 

● «нижнее значение» – будет присвоено, если 

отсутствует возможность быстрой транспорти-

ровки и развертывания на строительной площадке, 

отсутствует возможность перестановки оборудова-

ния в горизонтальном и вертикальном направле-

нии; 

● «основное значение» – будет присвоено, 

если существует возможность быстрой транспорти-

ровки и развертывания на строительной площадке, 

существует возможность перестановки оборудова-

ния в горизонтальном и вертикальном направлении 

с некоторыми ограничениями; 

● «верхнее значение» – будет присвоено, если 

без ограничений существует возможность быстрой 

транспортировки и развертывания на строительной 

площадке, существует возможность перестановки 

оборудования в горизонтальном и вертикальном 

направлении. 

4. Экологичность. 

Данный параметр характеризуется уровнем 

влияния на окружающую среду, в том числе уров-

нем шума при производстве работ, а также нали-

чием мусора на строительной площадке и наличием 

выхлопов в атмосферу. 

Уровни варьирования: 

● «нижнее значение» – будет присвоено, если 

высокий уровень шума при производстве работ, а 

также присутствует мусор на строительной пло-

щадке и значительное количество выхлопов в атмо-

сферу; 



54 Sciences of Europe # 63, (2021) 

● «основное значение» – будет присвоено, 

если средний уровень шума при производстве ра-

бот, а также отсутствует мусор на строительной 

площадке и незначительное количество выхлопов в 

атмосферу; 

● «верхнее значение» – будет присвоено, если 

низкий уровень шума при производстве работ, от-

сутствует мусор на строительной площадке и от-

сутствуют выхлопы в атмосферу. 

5. Безопасность производства. 

Данный параметр характеризуется безопасно-

стью при выпуске оборудования, безопасностью 

при эксплуатации оборудования и при выполнении 

бетонных работ при контурном строительстве. 

Уровни варьирования: 

● «нижнее значение» – будет присвоено, если 

не обеспечивается безопасность при выпуске обо-

рудования, при эксплуатации оборудования и при 

выполнении бетонных работ при контурном строи-

тельстве; 

● «основное значение» – будет присвоено, 

если обеспечивается безопасность при выпуске 

оборудования, при эксплуатации оборудования и 

выполнении бетонных работ при контурном строи-

тельстве с применением дополнительного оборудо-

вания и/или возможно при применении иных спе-

циальных работ; 

● «верхнее значение» – будет присвоено, если 

обеспечивается высокая безопасность при выпуске 

оборудования, при эксплуатации оборудования и 

при выполнении бетонных работ при контурном 

строительстве, без применения дополнительного 

оборудования. 

Вывод 

Полученные параметры на основании опроса 

экспертов и специалистов в области контурного 

строительства, с вариативными значениями, позво-

лят сформировать математическую модель для вы-

бора вида контурного строительства. 

В заключении хотелось бы отметить, что вы-

шеизложенное позволило сформулировать следую-

щую задачу: формирование математической мо-

дели для выбора метода контурного строительства, 

в зависимости от полученных экспертным опросом 

параметров. 
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ABSTRACT 

The article discusses the issues of substantiating the optimal parameters of traveling wheels of overhead 

cranes of various designs. The estimation of the optimal taper of bevel running wheels is given and the resistance 

of movement is determined. 
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Traveling wheels for cranes, crane trolleys are 

made of various designs, different sizes, from different 

materials. Some groups of travel wheels are standard-

ized, others are manufactured according to the stand-

ards of factories. 

As practice shows, in some cases, typical crane 

equipment does not have the necessary durability [1]. 

Many scientists have studied the dynamics of hoisting 

machines [2–4]. The running wheels of bridge cranes 

need special attention [5, 6]. Crane wheels are the fast-

est wear element of the crane [7, 8].  

On bridge, gantry and other cranes, as a rule, cy-

lindrical double-flange wheels are used. On railway and 

other cranes in the presence of intersection of rails, in 

some on bogies of bridge and gantry cranes, single-

flange running wheels are used. If the direction of 

movement of the crane is made using special rollers, 

then the wheels are made without flanges. These rollers 
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are installed on the opposite side of two racks, or two 

rollers span one rack. The rolling surfaces of the guide 

roller can be spherical with a radius of curvature of 

250–350 mm. The width of the tread surface of the 

flangeless running wheel must be at least 60 mm greater 

than the width of the rail head. 

The use of flangeless running wheels with guide 

rollers significantly reduce friction losses, since the 

rolling friction of the roller on this rack is less than the 

sliding friction of the flange on the rail, and, accord-

ingly, the installed power of the motors of the travel 

mechanism decreases and the service life of the running 

wheels is significantly increased. 

A slope of two bevel gears with total axle rigidity 

towards the axle was considered by B.S. Kovalsky in 

work [9], the speeds of wheels 1 and 2 are respectively 

equal: 

𝑉1 = 𝑉 (1 +
𝑘

𝐷0
𝑦)               (1) 

𝑉2 = 𝑉 (1 −
𝑘

𝐷0
𝑦)              (2) 

Where V is the speed of the center of the ramp, 

which is assumed constant, V=const. Warning wheel 2, 

wheel 1 creates a skew of the slope at a speed φ´: 

𝜑´ = −
𝑉1−𝑉2

𝐿
= −

2𝑘

𝐷0𝐿
𝑦             (3) 

Under the law of motion of the center of the slope 

y=y(x) we have for φ the value φ=y´(x) and since 

φ´=φ´V: 

 𝑦´´ + 𝑝2𝑦 = 0              (4) 

 𝑝2 =
2𝑘

𝐷0𝐿
                 (5) 

Where 

 𝑦 = 𝐶1 𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑥 + 𝐶2𝑠𝑖𝑛𝑝𝑥. (6) 

Which for y0=y0(0) gives  

𝑦 = 𝑦0𝑐𝑜𝑠 px (7) 

In this case, we have a harmonious movement with 

a wavelength: 

l=
2𝜋

𝑝
                 (8) 

In the case of a four-wheel overhead crane travel-

ing on two driven bevel wheels and two bevel or cylin-

drical idle wheels, B.S. Kowalski received [10]: 

 

𝑦 = 𝑦0𝑒
−𝑎𝑥 cos 𝑝𝑥,            (9) 

 

𝜑 = 𝑝𝑦0 sin 𝑝𝑥.            (10) 

Where 

𝑙 =
2𝜋

𝑝
,                   (11) 

𝑝 = √
2𝑘

𝐷𝐿
,                  (12) 

𝑛 =
𝑝2𝐾

4
.                  (13) 

 

With the base of the crane K→0, we have n→0, e-

ax→1 and the dependences (9), (10) and (11) transform 

into the equations of motion of the ramp. 

Dependencies (9) – (13) quite accurately corre-

spond to the movement of the center of the crane and 

can be used regardless of the direction of movement of 

the crane. B.S. Kowalski proved that experiments con-

firm not only the constancy of the movement of the 

crane on bevel wheels but also the damping nature of 

the trajectory of the center of the crane, and is the con-

tent of the "effect of bevel drive wheels" or "taper ef-

fect". 

Dependencies (9) and (10) can be supplemented. 

So, for the speed of the transverse movement of the 

crane we have: 

𝑉𝑦 = 𝑝𝑦0𝑒
−𝑎𝑥 sin 𝑝𝑥.          (14) 

With р=0,1 m
1−

 and y0 = 0.03 m, Vy = 0.003 

should be. To move the idle wheel we have:  

𝑦𝑥𝑥 = 𝑦(𝑥) + 𝜑(𝑥)
𝐾

2
.         (15) 

What gives  

 max𝑦𝑥𝑥 =𝑦0 [1 +
(𝑝𝐾)2

8
].       (16) 

At р=0,1, К=5m, we have yxx=1.04 and the gap 

that is needed between the rail and the flange of the 

drive wheel. Some authors recommend accepting the 

width of idle wheels more than driving ones. R. Garry, 

on the contrary, recommends reducing the width of idle 

wheels in order to reduce the skew of the driving 

wheels, which in some cases causes friction of the 

flanges. 

The given dependences (9) - (13) are sufficient to 

represent the movement of the crane and can be used in 

experimental studies. In this regard, let us consider the 

experiments carried out G. Broughton. For a crane with 

a lifting capacity of 5 tons, we have: L=25,9 м, К=5,2 

м, D=0,76 м, k=0,125.  

In this case:  

𝑝 = √
2·0,125

30·1020
= 0,11, n=0,0163 m,  

𝑙 =
2𝜋

𝑝
=

2𝜋

0,11
= 57,1 m. 

Experimental data l=61 m. 

Measurements of the trajectory of the crane move-

ment give y1=y0=50 m, y1=25 m. 

These data differ from the law of motion accord-

ing to (9) and B.S. Kowalski proposed to limit the y1/y3 

ratio by setting the order.  

Some experts talk about the possibility of in-

stalling wheels with reverse taper, that is, according to 

scheme 6 (a), instead of solution 9 (b). At the same 

time, the results of experiments at the «Elektrostal» 

plant and studies of the operation of several cranes for 

10 years at the «Norilsk Mining and Processing Plant» 

are used. B.S. Kowalski explains this by the fact that in 

some cases the cranes work satisfactorily, since the 

movement of the cranes takes place on a part of the 

track without the participation of flanges until the gaps 

between the rails and flanges are exhausted. 

In reality, both cases are fundamentally different. 

In case (a) we have the equation of motion of the slope 

y´´+p2y=0, which indicates a stable motion, in case (b) 

we will have y´´- p2y=0 and unstable motion.  

The effects of non-parallelism and curvature of 

rails and frequencies have been studied by crane de-

signers, although track conditions are significantly af-

fected in many cases. 

In order to represent the real crane path by a proper 

approximation, various "assumptions" are made, for 

example in S. Bobov the calculated crane path consists 

of the segments of a way with direct parallel rails re-

turned concerning each other. At work V. Sobolev, the 

rails of the crane track are represented by sinusoidal 
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arcs of the sin πx/l type, where l is the path length of the 

order of 30–40 m and more.  

Since the length of the rails and crane girders re-

quires fairly frequent assessments of the state of the 

rails, a different solution to the problem is needed. B.S. 

Kowalski suggested using Fourier rows to represent the 

crane runway. If у is the lateral displacement of the 

crane, and y´ is the deviation of the rail from the design 

position, then the equation of motion y´´+p2y=0 will be 

different y´´- p2y=0.  

Comparison of the solutions of the above equa-

tions allows one to estimate the influence of y´, and y´ 

is written by the Fourier series according to the instru-

mental survey of the rail track. Such a solution to the 

problem was proposed in 1939 by B.S. Kowalski and 

implemented in V.M. Ivanov, tracks were surveyed at 

several plants in Donbass, processing was carried out 

for six members of the Fourier series, different taper 

values appeared in the solution of the equations.  

When choosing the taper k, take into account its 

influence on the value of the lateral loads of the rail, on 

the value of the eccentricity of the normal load relative 

to the rail axis e=kr/2 at k=0,08-0,10-0,125 and r=400 

mm, we have е=16-20-25 mm for the impact k and the 

trajectory of the crane. From the research of V.M. 

Ivanov, the values k=0,08-0,10 follow, previously the 

value k=0,125 was taken, which significantly increased 

the lateral movement of the crane, some authors recom-

mend the value k=0,20-0,30, but these values are not 

entirely accurate.  

B.S. Kowalski wrote that the tolerance for the 

choice of taper can be quite wide, but the tolerance for 

the taper of paired drive wheels should be as minimal 

as possible. 

With a satisfactory state of the track, high-quality 

manufacturing of cranes, the latter work well on cylin-

drical double-flange wheels, however, track defects, 

the difference in the diameters of the drive wheels in 

terms of the track are sharply noted in the wheel perfor-

mance. The correct movement of the cranes is ensured 

by the flanges, in case of defects in the track and the 

crane, the intensity of the flanges leads to increased 

wear, in our practice the bulk of the cylindrical double-

flanged wheels are rejected due to the wear of the 

flanges. 

If the difference in the diameters of the driving 

wheels is m, the wheel skew γ, the ratio of the crane 

span to its base τ=L/k, then each revolution of the run-

ning wheel corresponds to its displacement across the 

rail by δ=mπ/τ+γπD. When using cylindrical double-

flanged wheels, τ=6. 

When m=10-3D and γ=0,6·10-3 we have: 

𝛿 = 10−3𝜋
𝐷

6
+ 0,6 · 10−3𝜋𝐷 = 2,42 · 10−3𝐷. (17) 

For example, with D=630 mm, we have δ=1,52 

mm. With a symmetrical installation of the wheel on 

the rail, the distance from the flange to the wheel is 

25/2=12.5 mm, that is, the gap will be exhausted after 

12,5/2,42=5 wheel revolutions. In reality, the situation 

is different, since at the distance between the crane rails 

the tolerance is 15 mm. In this case, it is possible for 

the crane to jam on the rails, or when the crane moves, 

the path increases or decreases due to the deformation 

of the track and the supporting structure.  

Heavy wear of the flanges is a sign of insufficient 

attention to overcoming wheel skews and the quality of 

track manufacturing. The tolerances that apply to the 

laying of rails must be tighter. 

The resistance to movement of workshop over-

head cranes is generally equal to:  

𝑊 = 𝑊𝑡 +𝑊𝑦 .          (18) 

For cranes in an open area, a wind load Wb is 

added. Resistance on slopes: 

𝑊𝑦 = 𝑖𝐺.               (19) 

Where і is the average slope; 

 G – is the weight of the crane. 

In general, і=0-0,002, sometimes more.  

The frictional resistance is:  

𝑊𝑡 = 𝑎𝑤𝑡𝐺.            (20) 

Where  

𝑤𝑡 =
2𝑘+ƒ𝑑

𝐷
.               (21) 

Coefficient α is introduced to take into account the 

friction of the flanges, α=1,5÷2, sometimes more, f is 

the reduced coefficient of friction in bearings, usually 

f=0,001–0,002, d is the bearing diameter, k is the coef-

ficient of rolling friction of the rack wheel.  

The value of k depends on the dimensions of the 

contact plane. In the case of a running wheel on a flat 

rail, on the basis of Dumas's experiments, k=0,1·b, with 

a contact strip width of 2b.  

For an elliptical contact area, it is assumed that 

k=0,1·α, where α is the semi-axis of the ellipse oriented 

along the movement of the crane. 

The dimensions of the contact plane are deter-

mined by the formula of G. Hertz, which takes into ac-

count the magnitude of the load P, the modulus of elas-

ticity. 

We have: 

𝑘 = 0,82 · 10−4√
𝑃𝐷

𝐵
.            (22) 

There are noticeable differences in the assessment 

of the coefficient of friction f in the wheel bearings, 

meaning the use of rolling bearings. There are f=0,002 

(Huser), 0,01 (NKMZ), 0,015 (VNIIPTMASH), 0,02 

(UZTM, STM). 

B.S. Kowalski believed that the value f=0,01 is 

quite convincing and somewhat overestimates the real 

value of friction. This does not exclude the possibility 

of a different estimate of f taking into account the spe-

cial operating conditions of the crane, for example, the 

ambient temperature.  

In general, the movement of the crane is skewed. 

With bevel wheels, distortions are localized in harmo-

nious movement, or there is a weak contact between the 

flanges and the rail heads. With cylindrical wheels, 

considerable friction arises between the flanges and the 

crane rail and the resistance to crane movement in-

creases markedly. In addition, frictional forces act on 

the pressure-shifted flange during full sliding. Estima-

tion of additional loads using the flange coefficient α is 

complicated by the fact that in the expression wr=αw0, 

the values of α and w0 can be varied simultaneously. 

Higher f values can decrease a. For the case of 

four-wheel cranes with bevel drive wheels, a=1 is 

taken, for cranes on cylindrical wheels, the flange ratio 
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is a=1,5÷1,6 with a central one and a=1,9÷2,0 with a 

separate drive.  

The resistance wyk is taken equal to wyk=tgγ=γ, 

where γ is the angle of inclination of the rail, which is 

formed by assembly tolerances and deformations of the 

supporting structures of the beams. This calculation 

should be clarified, since the resistance is different for 

the four wheels of the crane and the value of the re-

sistance: 

𝑤𝑦𝑘 = (𝛾1 + 𝛾2 + 𝛾3 + 𝛾4)/4.        (23) 

With sufficient rigidity of the bridge, we are talk-

ing about raising the center of gravity of a loaded crane, 

which on average is much less than the maximum. 

The preservation of the flanges of the traveling 

wheels implies additional protection for the crane, in 

particular this explains the tradition of using double-

ribbed traveling wheels. With the reliable operation of 

the rollers, the running wheels can be made without 

flanges. This greatly facilitates and reduces the cost of 

the movement mechanism. 

In the case of bevel double-flange travel wheels, 

the direction of movement of the cranes is selected due 

to the tapering effect of the two drive wheels with a ta-

pered tread surface. Idle wheels can be cylindrical. 

Since the flanges are not involved in the work, the ser-

vice life of the travel wheels increases dramatically. Re-

duction of lateral loads, reduced dynamics of move-

ment, better adaptability to defects in crane runways al-

low us to recommend their use in many cases in 

practice. It is also necessary to take into account a sig-

nificant reduction in the energy consumption of cranes, 

a decrease in the loads of the movement mechanism. 

The resistance to crane movement is determined 

by the formula:  

𝑊𝑡 = (1,1 ÷ 1,2)𝑤𝑡𝐺.        (24) 

Bevel wheels can be flangeless, but horizontal 

rollers should be used to protect against wheel derail-

ment.  

Resistance to movement in this case will be deter-

mined by the formula: 

𝑊𝑡 = 𝑤𝑡𝐺 + 2𝑆𝑤𝑘 .         (25) 

In ideal designs with full realization of the taper 

effect, the second term in formula (25) is meaningless. 

But on defective sections of the crane track, it is possi-

ble to include rollers in the work, therefore, we keep 

formula (25) in the same form, bearing in mind that, 

based on the strength of the rollers, there is a much 

lower number of revolutions than in the case of cylin-

drical wheels, about 10 %. 

Conclusions. The engine power is selected in ac-

cordance with the resistance to the movement of the 

crane, but when starting the crane, the engine must 

overcome the mass of the crane or the masses reduced 

to the running wheels, the rotating drive elements of the 

travel mechanisms. Permissible approximately double 

short-term overload of the motor (the motor is checked 

by the starting torque), with a greater value of inertial 

load, a motor with a higher power should be used. 

In some cases, it is possible to reduce inertial loads 

by increasing the acceleration time, for example, by 

correcting the electrical circuit. At the same time, it 

should be taken into account that in the power flow of 

the engine-gearbox-travel wheels, a significant part of 

the inertial load is absorbed by the flywheel moment of 

the engine, the effect of inertia forces is the less, the 

further from the engine is the element designed for 

strength. 
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