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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядається становлення і розвиток електронної танцювальної музики в Україні. Проаналі-

зовано фестивалі електронної музики в Україні, що проходили в 1997-2019 роках. Показано, що заро-

дження електронної танцювальної музики в Україні припадає на 1980-ті роки і пов’язані із впливом музики 

диско. Піку популярності в Україні електронна танцювальної музика сягає на початку 2010-х років. Після 

2014 року популярність фестивалів електронної музики спадає, проте активізуються творчі пошуки в екс-

периментальних напрямах електронної музики. 

ABSTRACT 
The article considers the formation and development of electronic dance music in Ukraine. The festivals of 

electronic music in Ukraine, which took place in 1997-2019, are analyzed. The origins of dance electronic music 

in Ukraine dates back to the 1980s and related to disco music influence. The peak of electronic dance music 

popularity in Ukraine was reached in the early 2010s. After 2014, the popularity of electronic music festivals is 

declining, but creative researches in experimental areas of electronic music are intensifying. 

Ключові слова: електронна музика, електронна танцювальна музика, українська музика, музична ку-

льтура України, музичні фестивалі. 

Keywords: electronic music, electronic dance music, Ukrainian music, musical culture of Ukraine, music 

festivals. 

 

Постановка проблеми. Танцювальна елект-

ронна музика, як напрямок музичного мистецтва 

зародилася в 1970-х роках і вже до кінця 1980-х 

стала одним невід’ємною частиною музичної куль-

тури поряд із рок- і поп-музикою. В силу історич-

них обставин в Україні розвиток танцювальної еле-

ктронної музики і електронної музики взагалі до кі-

нця XX століття був стриманий і лише з початку 

XXI століття в Україні починають з’являтися перші 

фестивалі і перші інформаційні ресурси, присвячені 

цьому напрямку. Поява і розвиток цього напрямку 

культури в Україні потребує наукового осмис-

лення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Електронна танцювальна музика стала темою мо-

нографій М. Дж. Бутлера (2003), Г.П. Джона (2006), 

Н. Коллінза (2013), а також досліджень Т. Ястрем-

ського і, частково, С. Шустова. Українській елект-

ронній музиці присвячені дисертаційні дослі-

дження К. Черевко та І. Ракунової, проте ці роботи 

обмежуються розглядом виключно експеримента-

льних напрямків.  

Виділення раніше не вирішених питань. Ра-

зом з тим, згадані дослідження М. Дж. Бутлера, Г.П. 

Джона, Н. Коллінза, Т. Ястремського в географіч-

ному відношенні обмежуються творчістю музикан-

тів із США та Західної Європи і не торкаються ку-

льтурного простору України. Натомість, згадані до-

слідження К. Черевко та І. Ракуновою обмежені 

авангардною електронною музикою і не досліджу-

ються танцювальну електронну музику. Таким чи-

ном творчість українських авторів в області EDM 

лишається недослідженою, що і спонукало нас до 

вибору теми дослідження.  

Мета статті – проаналізувати побутування 

електронної танцювальної музики в культурному 

просторі України.  

Завданнями дослідження є проаналізувати Ін-

тернет-ресурси, присвячені танцювальній елект-

ронній музиці в Україні,розглянути фестивалі еле-

ктронної танцювальної музики в Україні і виявити, 

які її напрямки є найбільш популярними.  

Виклад матеріалу дослідження. Термін «еле-

ктронна танцювальна музика» або «EDM» охоплює 

широкий спектр музики, виробленої протягом 

останніх двох десятиліть, включаючи такі стилі, як 

техно, хауз, драм-енд-бейс та транс. Найбільш від-

мітною рисою EDM є використання таких елект-

ронних технологій, як синтезатори, драм-машини, 

секвенсери та семплери [1]. EDM призначена для 

супроводу танців у масових розважальних заходах. 

Також EDM включає похідну категорію музичних 

творів, не призначених для танців, що мають само-

стійну художню цінність і всі типові риси електрон-

ної танцювальної музики: домінування метро-рит-

міки, використання характерних ритмічних візеру-

нків [2]. 
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Витоки електронної танцювальної музики 

пов’язані із популярністю стилю диско. Під впли-

вом цього напряму працювали вокально-інструме-

нтальні ансамблі «Водограй» та «Світязь», част-

ково – у творчості С. Ротару і М. Гнатюка. Втім, му-

зику, що виконувалась цими гуртами, ще не можна 

повною мірою вважати електронною – власне елек-

тронний компонент обмежувався лише окремими 

доступними на той час в СРСР клавішними синте-

заторами, проте основна частина музичної фактури 

виконувалась на гітарах, електрогітарах, акустич-

ній ударній установці та інших акустичних інстру-

ментах.  

Становлення власне електронної танцювальної 

музики, тобто музики, що повністю створюється 

виключно за допомогою електронних засобів при-

падає на початок 2000-х років і пов’язаний, з одного 

боку, з розвитком комп’ютерних технологій та їх 

доступністю в Україні, з іншого – звільненням від 

ідеологічних обмежень радянської доби. Брак спе-

ціальної літератури, присвяченої EDM в Україні 

спонукає нас залучити для дослідження популярні 

джерела інформації, насамперед в Інтернеті. Розг-

лянемо ці ресурси.  

«Український музичний блоґ» (http://music-

blog.com.ua/) був активним з 2009 по 2012 роки [3]. 

За цей час на сайті було розміщено близько 150 но-

вин в Україні та за кордоном, 23 біографії діджеїв, 

а також підборки відео кліпів.  

Основну увагу в блозі приділено західним ви-

конавцям, відомим в Україні – в блозі можна знайти 

їх біографії, анонси та звіти їх виступів в Україні та 

оголошення нових випусків у світі.  

Аналіз анонсованих у блозі подій в Україні до-

зволяє дослідити географію виступів виконавців за-

рубіжної електронної музики. Так, із 52 згаданих 

станом на кінець 2012 року подій (в блозі подія на-

зивається словом «івент»), 27 припадають на Київ, 

16 – на Львів, 3 – на Харків, 2 – на Одесу, і по 1 – на 

Рівне, Казантип, Солотвино і Миколаїв. Місцем ви-

ступів стають переважно території великих вистав-

кових центрів (Міжнародний виставковий центр – 

у Києві, Виставковий Центр «Lemberg» та «Shuvar 

Expo» – у Львові), території аеродромів («Чайка» – 

у Києві, «Гідропорт» – в Одесі), спортивних споруд 

(Велотрек СКА – у Львові), великі концертні зали 

(«Stereoplaza», Палац «Україна» в Києві), клуби та 

торгово-розважальні центри («Millenium» – у 

Львові, ТРК «Екватор» у Рівному).  

Географія зарубіжних виконавців відносно 

скромна. Проведений нами аналіз засвідчив, що із 

32 згаданих на сайті виконавців, представлені пере-

важно країни центральної Європи: Нідерланди – 9 

учасників, Німеччина – 7, Велика Британія – 4, 

Швеція – 3, Франція – 3, Росія, Італія, Канада, Уго-

рщина, Австралія – по 1. 

Важливо проаналізувати, які саме напрямки 

електронної музики представлені в творчості музи-

кантів, що виступають на сценах України. Аналіз 

представлених на сайті «Український музичний 

блоґ» артистів дає таку статистику: Транс- 16 арти-

стів (50,0%), Хауз – 13 (40,6%), Електро – 6 (18,8%), 

Техно – 5 (15,6%), Теххауз – 1 (3,1%), Даб – 1 

(3,1%). 

Подана таблиця свідчить про значне перева-

жання двох напрямків – транс і хауз, і дещо меншу, 

але теж значну популярність – техно та електро. 

Окремо відмітимо, що 11 із згаданих виконавців 

звертаються також до «прогресивних» (progressive) 

різновидів трансу та хаузу.  

Інтерес представляє також підрахунок кілько-

сті виконавців, що поєднують у своїй творчості де-

кілька напрямків. Проведений нами аналіз показує, 

що найчастіше в творчості популярних в Україні 

виконавців поєднуються напрямки хауз і транс, або 

–хауз і електро: House + Trance -5 (15,6%), Electro + 

House – 5 (15,6%), Techno + House – 3 (9,4%), Electro 

+ Techno – 2 (6,3%), Electro + Trance – 1 (3,1%). 

Проаналізуємо Інтернет-ресурс «Главный 

клубный портал Украины» (відомий також 

якtopdj.ua[4]). Цей портал був заснований компа-

нією “ВИРУС Music” наприкінці 2004 року і пос-

тійно оновлювався до 2012 року, його зміст склада-

ють інформація про ді-джеїв різних міст України та 

новини з клубного життя України.  

Особливої уваги заслуговує інтерактивний 

рейтинг ді-джеїв України, що проводиться порта-

лом щорічно. Розробники підкреслюють, що зада-

чею рейтингу є «безпосереднє формування ринку 

послуг для клубної індустрії, визначення кращих, 

побудова ієрархії(на підставі голосування)». Відтак 

вказаний рейтинг має суто комерційний характер, і, 

відповідно, подальший аналіз стосуватиметься най-

більш успішних виконавців з комерційної точки 

зору. Аналіз першої тридцятки ді-джеїв України 

станом на кінець 2012 року дає такі результати: 

House – 25 артистів (83,3%), Techno – 20 (66,7%), 

Techhouse – 15 (50,0%), Trance – 9 (30,0%), Electro 

– 5 (16,7%), Dub – 4 (13,3%), Drum-n-base – 2 (6,7%). 

Деякі діджеї поєднують різні напрямки танцю-

вальної музики. Найчастіше поєднувані є напрямки 

техно і хауз.  

У порівнянні з західними виконавцями, відмі-

тимо більший відсоток ді-джеїв, що звертаються до 

різних напрямків танцювальної музики в цілому, і 

значний відсоток поєднання напрямків техно і 

транс, відсутній в західній таблиці. 

Після 2013 року зазначені портали припинили 

свою роботу, що унеможливило статистичні дослі-

дження подальшого періоду.  

Розглянемо фестивалі електронної музики що 

проходили на території України.  

«Республіка КаZантип» був найвідомішим 

фестивалем танцювальної електронної музики. Фе-

стиваль проводився з 1997 по 2013 роки в Криму: в 

1997-1999 на території мису Казантип (звідси – на-

зва), в 2000 році – поблизу с. Веселе (територія Су-

дацької міськради), в 2001-2013 – поблизу села По-

півка (Саксьский район). Організатор фестивалю – 

Нікіта Маршунок. 

«Республіку KaZaнтип» відносимо до куль-

тури України з певною умовністю – самі організа-

тори вважають ідею заходу продовженням тради-

http://music-blog.com.ua/
http://music-blog.com.ua/
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цій «російського рейву», підкреслюють її інтерна-

ціональний характер і публікують інформацію ви-

ключно російською мовою.  

Організатори «Республіки КаZантип» розгля-

дають цей проект як «не існуючу державу…, зовні 

чимось подібну на фестиваль» [5]. Республіка має 

певні атрибути державності – посаду «Президента» 

і «Кабінет міністрів», «Конституцію», що регламе-

нтує правила поведінки на заході, а також ряд сим-

волів, серед яких – встановленої форми жовтий че-

модан.  

Фестиваль тривав протягом місяця, відкриття 

фестивалю за інформацією преси, збирало до 20 ти-

сяч відвідувачів [6], а в цілому протягом місяця – до 

100 тисяч відвідувачів. За цим показником «Респу-

бліка КаZантип» перевершує українські музичні 

фестивалі етно-, джазової та академічної музики. 

Для порівняння, найбільший фестиваль джазової 

музики – «Джаз Коктебель», що також проводиться 

в Криму, збирає до 25 тисяч відвідувачів [7], етно-

фестиваль «Країна мрій» у Києві збирає близько 10 

тисяч відвідувачів [8], однак жоден із них не триває 

протягом місяця. Фестивалі сучасної академічної 

музики також не збирають десятків тисяч людей, 

відтак за цим показником поступаються в популяр-

ності.  

В порівнянні з виступами рок-музикантів кіль-

кісні показники виступів діджеїв виглядають скро-

мніше. Так, найбільшу кількість слухачів зібрав у 

Києві концерт під відкритим небом Пола Маккартні 

– 350 тисяч осіб [9], таку ж кількість глядачів зібрав 

Елтон Джон у Харкові і 250 тисяч – у Києві [10], що 

в десять разів більше ніж на відкритті «Республіки 

КаZантип».  

Фестиваль «IDEOLОГІЯ» проводився у Ки-

єві з 2003 по 2013 роки. Організатор фестивалю – 

Анатолій Топольський (відомий також як DJ 

Tapolski). В стилістичному відношенні фестиваль 

зосереджений на музиці драм-енд-бейс. Серед уча-

сників фестивалю – Aphrodite, Spor, 

McJuniorRedUK, Apache, DjSS (Велика Британія), 

Noisia, Black Sun Empire (Голландія), Сounterstrike 

(Південна Африка), Dieselboy (США).  

Фестиваль позиціонувався як опозиційний, як 

«звернення до наших внутрішніх протестів системі, 

до мислення за межами і власного погляду», орієн-

тований на тих «хто вміє бачити і розуміти справ-

жню природу речей» [11].  

 У 2013 році А. Тапольський оголосив про за-

криття фестивалю, вважаючи, що «краще закрива-

тися, коли ти на піку», та заявивши, що на його ду-

мку «українська електронна сцена відсутня як така» 

і «дійсно хорошої [електронної] музики в Україні 

як би нема і це логічно» [12]. 

Приналежність фестивалю «Іdеоlогія» до укра-

їнського культурного простору, як і у випадку дія-

льності Нікіти Маршунка (фестиваль «Каzантип»), 

є певною мірою умовною або дискусійною. Так, усі 

записи А, Топольського виконуються російською 

мовою, а в складі учасників фестивалю акцент ро-

биться на іноземних виконавців. Окрім організації 

фестивалю «Іdеоlогія» слід згадати, що А. Тополь-

ський тривалий час був радіоведучим програми 

«Time2bass», що була покликана популяризувати 

драм-енд-бейс в Україні, ця програма також вико-

нувалась російською. Примітно, що на фінальному 

промо-ролику фестивалю 2010 року, де ідеологія 

фестивалю протиставляється ідеології «інформа-

ційній агресії», остання представлена на тлі кадрів 

західних політиків, зокрема президента США у 

2001-2009 роках Дж. Буша, а серед осіб, що на ду-

мку авторів ролика протистояли тоталітаризму – 

виключно іноземні діячі [13], натомість московські 

тоталітарні режими, як царської, так і радянської 

доби, що для України мали найбільш трагічні нас-

лідки, не згадувались.  

Фестиваль «Ultrasonic» проводився у Львові 

з 2011 по 2014 роки і представляв головним чином 

трансову музику, організаторами фестивалю є 

діджей Тігран Оганезов та Євген Кузик. Серед уча-

сників фестивалю –Kyau&Albert, Marcel Woods (Ні-

дерланди), Orjan Nilsen (Норвегія), Swanky Tunes 

(Росія), Danie lKandi (Данія), Claudia Cazacu, Mark 

Sherry (Велика Британія). Організатори називають 

метою проекту «руйнацію усталених стереотипів 

щодо сучасної музики та культури, до яких вже, на 

жаль, звикла сучасна молодь» [14].  

Фестиваль «Гамселить» проводився у Терно-

полі з 2012 по 2019 рік, і лише пандемія COVID-19 

відклала проведення наступного фестивалю, запла-

нованого у квітні 2020 року. Організатор фести-

валю – Ярослав Качмарський. Кількість відвідува-

чів фестивалю оцінюється організатором в 600 осіб 

[15], що співставно з фестивалями сучасної акаде-

мічної музики, але поступається фестивалям тан-

цювальної електронної музики, згаданим вище.  

На відміну від перелічених вище фестивалів, 

цей фестиваль орієнтований переважно на експери-

ментальну електронну музику. Сам Я. Качмарсь-

кий охарактеризував концепцію заходу як «Фести-

валь електронної й експериментальної музики та 

нового медіа-мистецтва. Музика фестивалю для 

танців, слухання чи самозаглиблення. Це не попса, 

вона не занадто легка для сприйняття» [16].  

Важливою рисою фестивалю є присутність ук-

раїнських артистів поруч з іноземними. Це – також 

позиція організатора: «Вони мають бути — приє-

мно показати своїх. Містечковий патріотизм… Зав-

жди хочеться, щоби був локальний контекст і напо-

внення» [16]. Ця обставина, як і той факт, що Я, Ка-

чмарський публічно спілкується українською, 

дозволяє розглядати фестиваль «Гамселить» як ор-

ганічну частину українського культурного прос-

тору. 

Назвемо міжнародні фестивалі, що проходили 

в українських містах:  

Global Gathering – щорічний фестиваль тан-

цювальної музики, започаткований у Великій Бри-

танії. Проходить у Києві, починаючи з 2007 року. 

Офіційний сайт наводить повний перелік діджеїв, 

що гастролювали в Україні, він включає 53 діджеїв, 

з яких 23 – британські діджеї, і 9 – нідерландські. В 

стильовому відношенні найбільше представлено 

хауз – 39,6%, напрямки – техно, транс і електро зай-
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мають близько 20 %. Значною є також частка на-

прямку драм-енд-бейс – 17%, головним чином за-

вдяки британським ді-джеям.  

A State Of Trance (ASOT) – щотижневе радіо-

шоу музики напрямку транс, яке веде ді-джей Ар-

мін ван Бюрен. Прямі включення з України здійс-

нювалися 2010 і 2012-го року. 

Sensation – фестиваль електронної музики, за-

початкований в Нідерландах, що з 2005 року гаст-

ролює по інших країнах Європи. В Києві цей фес-

тиваль гостював 2011 року з назвою «Sensation – 

White» і 2012 року під назвою «Sensation - 

Innerspace».  

Висновки. Найбільша популярність електрон-

ної танцювальної музики (EDM) в Україні припадає 

на кінець 2000-х – початок 2010-х років. Найпопу-

лярнішими напрямками EDM в Україні були 

«техно» та «хауз». Організатори кожного з цих фе-

стивалів декларували опозиційну ідеологію, проте 

лише фестиваль «Гамселить» можна вважати повно 

мірою частиною українського культурного прос-

тору, тоді як інші були більш орієнтовані на росій-

ське або інтернаціональне світосприйняття. Пока-

зано, що кількість відвідувачів фестивалів EDM в 

Україні є вищою за аналогічні показники фестива-

лів класичної музики, але меншою за аналогічні по-

казники поп-рокових заходів. З 2014 року ми спо-

стерігаємо певне падіння популярності танцюваль-

них жанрів, проте українські музиканти, які 

працюють в експериментальних напрямках, отри-

мали нову платформу для творчості. 

В перспективі доцільним виглядає поглиблене 

вивчення творчості українських авторів, що працю-

ють в напрямку EDM. В ході подальших дослі-

джень передбачаємо як виявлення запозичень укра-

їнцями досвіду західних авторів, так і навпаки –ви-

явлення спроб поєднати сформовані у Західній 

Європі конвенції із характерними інтонаційними і 

тембро-динамічними особливостями української 

народної музики.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано діяльність аматорських музичних колективів на Півдні України в сучасних 

умовах культурного розвитку регіону. Показано зростання інтересу до вивчення народних інструменталь-

них традицій. Дана характеристика колективів, що представляють різні національні традиції мешканців 

регіону, визначені їх види та інструментальний склад. Показані проблеми розвитку та функціонування 

аматорського руху: інструментарій, методика роботи, формування етнічного ідеалу музичного звучання, 

проблема конкурсів. 

ABSTRACT 
The article analyzes the activities of amateur music groups in the South of Ukraine in the modern conditions 

of cultural development of the region. The growth of interest in the study of folk instrumental traditions is shown. 

The characteristics of the groups representing different national traditions of the region's inhabitants are given, 

their types and instrumental composition are determined. The problems of development and functioning of the 

amateur movement are shown: selection of tools, methods of work, formation of the ethnic ideal of musical sound-

ing, the problem of competitions. 
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Постановка проблеми. Дослідження народ-

ної музичної культури активізувалися, ще наприкі-

нці ХХ століття, та продовжилися із початком ХХІ 

століття. Початок нового століття співпав із розкві-

том процесів українського державотворення. Тому 

акценти у розвитку культури краю ще з 90-х років 

ХХ століття було перенесено на вивчення та розви-

ток української культури і мистецтв, а також на ро-

звиток і підтримку культур інших національних 

груп, що проживають на теренах Півдня України. 

Проте музична інструментальна творчість амато-

рів, як складова культури південного регіону, ще не 

розглядалася в різноманітті її етнічних проявів, в 

контексті зростання інтересу до народної творчості. 

Аналіз останніх досліджень. Наявні публіка-

ції, в яких у певних контекстах розглядаються полі-

етнічні музичні традиції Півдня України (О.Мака-

ренко[1], О.Ковальова [2], В.Іванов [3], О.Гриневич 

[4], А.Саказли [5]) лише засвідчують їх різнома-

ніття та питому вагу в духовному житті мешканців 

регіону, фрагментарно представляють окремі ін-

струментальні традиції, але здебільшого висвітлю-

ють побутування музичного пісенного фольклору. 

Аналіз невирішених частин проблеми. Ма-

теріали означених публікацій не розкривають пи-

тання функціонування цих традицій в аматорсь-

кому самодіяльному або фольклорному музику-

ванні, не дають відомостей про наявні види 

народно-інструментальних колективів, не висвіт-

люють певні проблеми в їх розвитку в умовах акту-

алізації народної музичної творчості. 

Мета статті. Представити діяльність найбільш 

яскравих аматорських народно-інструментальних 

колективів, їх види та виявити проблеми функціо-

нування в умовах відродження національної куль-

тури та етномузичних інструментальних традицій 

Півдня України (на прикладі Миколаївської, Одесь-

кої та Херсонської областей), як поліетнічного ре-

гіону. 

Виклад матеріалу. На зміну довгому періоду 

відсутності в регіоні підтримки національних та 

інонаціональних музичних традицій, прийшли про-

цеси переоцінки цінностей і виходу на перший план 

у мистецькому житті непересічних цінностей укра-

їнської культури та, зокрема національного фольк-

лору, як пам’яті народу. Період початку ХХІ сто-

ліття викликав до життя на всіх рівнях суспільства 
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зацікавлення у пізнанні народних традицій, у тому 

числі музичних. У містах і селах регіону в цей пе-

ріод почали організовуватись, або продовжили 

свою роботу колективи народної музичної творчо-

сті. Народно-інструментальне мистецтво у тради-

ційному середовищі рідко побутувало у суто ін-

струментальному жанрі, в силу того, що витоки 

будь-якої народної творчості в давнину носили си-

нкретичний характер і лише з плином історії по-

чали виділятися в окремі види творчості. Тому, тра-

диційно більшість колективів, які з’явилися у сіль-

ських громадах, будинках культури та при 

культурних центрах, є або вокально-інструменталь-

ними, або інструментально-хореографічними або 

вокально-інструментально-хореографічними. Ве-

лику роботу по виявленню та підтримці таких коле-

ктивів проводять обласні центри народної творчо-

сті. Причому, надається рівноцінна методична до-

помога в організації як колективам, що плекають 

українські музичні традиції так і колективам, що 

представляють музичну культуру інших етнічних 

груп в регіоні, в силу того що культура краю в ці-

лому склалася, як етногенетична спільність куль-

тур. Тому вивчення однієї традиції без врахування 

інших, що протягом століть побутували поруч, у 

єдиному етнографічно-ландшафтному середовищі 

було б неможливим без їх збіднення. 

Перші роки нового століття були відзначені 

рядом фольклорних експедицій по вивченню тра-

диційного інструментального і пісенного мистец-

тва, зокрема на Херсонщині, Одещині. Результа-

тами експедицій під проводом І.Мацієвського стало 

виявлення на той час на Херсонщині побутування 

54 традицій, з яких 32 – українські. За даними екс-

педицій, той інструментарій, який було виявлено у 

традиційному побутуванні під час досліджень, 

представляє всі основні групи за класифікацією му-

зичних інструментів Е.Горнобостеля-К.Закса [6, с. 

15]. Тобто ці факти дають розуміння наявності на-

родних музичних інструментів і традиціного музи-

кування, хоча і в пасивному побутуванні, а отже, − 

необхідності їх відродження силами аматорських 

колективів. 

Дослідник фольклору Херсонщини В.Кисіль, 

втілив свою збирацьку роботу в 24 томах рукописів 

із розшифровкою фольклорних награвань записа-

них в області, але крім цього, діяльність В.Кисіля 

ознаменувалася створенням студентського фольк-

лорного ансамблю «Венцерада», ще у 90-х роках 

ХХ століття при Херсонському музичному учи-

лищі, до складу якого введені автентичні українські 

інструменти: бандури скрипки, цимбали, сопілки, 

окарини та інші, а репертуар ансамблю побудова-

ний на автентичному матеріалі, записаному В. Ки-

селем на Херсонщині. Дослідник у своєму ін-

терв’ю, журналістці Л.Жарких, описує всі про-

блеми становлення студентського колективу та 

його репертуару, який складався в наслідок кропіт-

кої багаторічної збирацької роботи В.Кисіля. Коле-

ктив є лауреатом І Всеукраїнського конкурсу фоль-

клорних ансамблів та виступає постійним учасни-

ком багатьох мистецьких заходів, музичних 

конкурсів та фестивалів обласного, регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівня. Основу ре-

пертуару ансамблю сьогодні складають фольклорні 

твори та автентичні мелодії Херсонщини. Особисте 

спілкування автора статті із В.Кисилем дало розу-

міння, що окрім збирацької роботи, його діяльність 

як керівника колективу, також мала на початку пе-

вні труднощі, зокрема, у наверненні до вивчення та 

зацікавленні студентської молоді українським ін-

струментальним фольклором та у подоланні всіля-

ких бюрократичних перешкод: для існування фоль-

клорного ансамблю при музичному училищі, не 

було ані програм, ані коштів на придбання інстру-

ментів. 

Музикант-фольклорист поділився із журналіс-

ткою Л.Жарких тим, що любить опановувати неста-

ндартні форми виступів. Так разом із вихованцями 

йому довелося виступати в Одесі, де на площі, не-

подалік оперного театру за участі ансамблю «Вен-

церада», була представлена увазі глядачів опера 

«Коза-дереза», створена на Херсонщині. Викладач 

із захопленням розповідав про прекрасний прийом 

одеської публіки [7] .  

В останні роки, об’єктивною є ситуація попу-

лярності на теренах України конкурсно-фестиваль-

ного руху, з’явилися багато конкурсів та фестивалів 

фольклорного та народного-інструментального ми-

стецтва. Один з таких фестивалів − конкурсів став 

надзвичайно популярним на Півдні України – це 

фестиваль імені Г.Манілова (який своїм існуванням 

зіграв велику роль у становленні та розвитку наро-

дно-інструментального мистецтва в регіоні. Його 

було започатковано у 2015 році, з ініціативи дирек-

тора Миколаївського державного вищого музич-

ного училища (назва закладу на 2015 р.) А.Сироти 

та Миколаївського обласного департаменту куль-

тури. За останні роки фестиваль імені Г.Манілова 

змінив свій статус з регіонального на Всеукраїнсь-

кий відкритий фестиваль-конкурс, який прово-

диться один раз на два роки, в ньому бере участь 

велика кількість учасників з усієї України, серед 

яких постійним учасником є ансамбль української 

народної музики «Венцерада», під керівництвом 

Віктора Кисіля. Виступи колективу завжди стають 

подією в дні фестиваля, в силу особливої енерге-

тики керівника та живого звучання аутентичних на-

родних інструментів. Звучання українських народ-

них інструментів та достеменної фольклорної му-

зики допомагають формуванню у слухачів 

(мешканців регіону та гостей фестивалю) усвідом-

лення етнічного «звукоідеалу» (термін, що викори-

стовує М.Хай), етнозвукового феномену, власти-

вого певному середовищу, що склався у ньому про-

тягом тривалого відрізку часу й охоплює адекватні 

етнографічні сфери свого втілення [8, с.109 ], − у 

даному випадку українського звукоідеалу Північ-

ної Таврії (Херсонщини). 

Так, на Одещині виявлено декілька колективів, 

які найбільше наближені до фольклорних. Один з 

них, ансамбль української народної музики «Весе-

лка» Центру культури і дозвілля м.Білгород-Дніс-

тровська, колектив складається з вокальної та ін-

струментальної груп. Керівник ансамблю М. Поки-

руй. Інструментальна група включає скрипки, 
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кобзи, баян, смичковий контрабас, барабан. Ансам-

бль також є учасником конкурсів та фестивалів: 

брав участь у міжнародному музичному фестивалі 

самодіяльної творчості під патронатом Принца 

Уельського (Великобританія), у фестивалі на честь 

дня міста Болеслав (Польща). Займав призові місця 

у Всеукраїнських фестивалях народної творчості 

«Родинні скарби» (м.Київ), фестивалі козацької пі-

сні «Байда» (м.Тернопіль), фестивалі національних 

культур «В єдиному колі» (м.Ізмаїл) та численних 

обласних фестивалях народної творчості. На Оде-

ському радіо колектив записав передачу «Новоріч-

ний дарунок», а на обласному телебаченні – 45-хви-

линну програму з фрагментами українських новорі-

чних обрядів. В репертуарі є авторські та народні 

пісні. Творчість колективу можна віднести до на-

прямку «фольклоризм».  

Цікавим для дослідників є с. Утконосівка Ізма-

їльського р-ну. В одному селі працюють декілька 

колективів народної молдавської музики. Це вока-

льно-інструментальний чоловічий ансамбль «Ет-

нос», керівник – М. Чепой. Інструментальна група 

складається з баяну, фл[у]еру і великого барабану. 

В репертуарі ансамблю здебільшого молдавські на-

родні пісні. Ансамбль «Етнос» є лауреатом облас-

них фестивалів «Мерцишор», «Бессарабська мі-

лина»; учасником міжнародного фестивалю під па-

тронатом Президента України «В єдиному колі». 

Колектив презентує вторинний фольклор. 

Особливе місце в творчому житті с. Утконосі-

вка займає Народний оркестр молдавської народної 

музики «Дор Бассарабян» («Молоді Бессарабці»), 

керівник – Попеску Віорел Семенович. Колектив 

зберігає традиції молдавських тарафів (міні-оркес-

трів) та виконавців, місцевих музикантів-аматорів. 

Ці традиції йдуть в глибоку давнину, про це свід-

чать мелодії, пісні і танці, які залишились від пред-

ків і зберегли фольклорні традиції Утконосівки. Се-

ред оркестрових композицій присутні соло на тра-

диційних молдавських інструментах – фл[у]ері, наї, 

окарині, тилинці, чимпої, тилві, тара готі, а також 

на трубі, акордеоні, саксофоні, гобої, кобзі та цим-

балах. Має значення з якого матеріалу виготовля-

ються інструменти: флуер зазвичай роблять з оче-

рету, у побуті грають без мундштука. Якщо є мате-

ріал, то мундштук роблять з черешні. Також з цієї 

деревини виробляють тилинку, джемінь, хоча мате-

ріалом, на думку керівника має бути горіх. Тобто 

прослідковується певна проблема із інструмента-

рієм, який для його виготовлення потребує певних 

матеріалів.  

Керівник оркестру В. Попеску має музичну 

освіту, закінчив Кишинівський музичний коледж та 

інститут мистецтв. Народні фольклорні мелодії 

збирав самотужки багато років, записав композиції 

у розмірах 4/4, 2/4, 7/16, 6/8 (Сюїта з Добруджу), в 

репертурі – руминсько-болгарські та молдавські 

мелодії. Фольклорні області з яких він збирав музи-

чні зразки це Добруджа, Бессарабська Одеська зона 

та частина Трансильванії, звідки родом односельці. 

Оркестр і в наші дні обслуговує обрядові дійства, 

зокрема зимові обряди: музика под «калєдованіє» (з 

ведмедем та козою), весілля (весільні хороводи та 

прощання нареченої) та, один раз на місяць, хоро-

води на святі «Пехливанул» (другий день після 

Трійці – свято, де змагаються найсильніші чоловіки 

під спеціальну музику «Дентрінте»). Репертуар ан-

самблю віддзеркалює взаємопроникнення інтона-

цій молдавського, руминського та болгарського 

фольклору.  

Старовинні колядування грають на скрипці та 

кавалі «Чербудаур» («Золотий олень»), «Пешті ді 

марє» («Морська риба») виконує молодший склад 

оркестру, ходять по селу з наєм, скрипкою, кава-

лом, окариною). Дорослі музиканти грають на ін-

струменті тара гот (подібний до кларнета, зробле-

ний повністю з дерева, стрій Es). В оркестрі є під-

готовча група, діти вивчають всі національні 

інструменти, але кожен вчиться грати сольно на 

якомусь певному інструменті. Керівник коментує, 

що духові інструменти замовляють у Кишиніві, а 

скрипки у Бухаресті, в силу того, що вдома немає 

скрипкових майстрів. Деякі інструменти виготов-

ляє Петро Попов – майстер та виконавець. Унікаль-

ним у виконанні ансамблю є художній свист, ним 

володіє Бутика Степан (близько 70 років), володіє 

також кавалом та фл[у]ером. Зауважимо, що зі слів 

керівника колективу в селі проживають мешканці з 

різних фольклорних регіонів, що є прикладом взає-

модії традицій в одному селі, за словами В.Попеску 

румунських, болгарських, молдавських. На основі 

зібраних фольклорних зразків керівник складає ре-

пертуар ансамблю, що є певним рівнем взаємодії 

інструментальних традицій. 
На Миколаївщині прикладом колективу, чию 

творчість можна охарактеризувати, як фолькло-
ризм, це народний ансамбль «Троїсті музики» ство-
рений у 1992 році на базі Тридубівського сільського 
Будинку культури Кривоозерського району. Очо-
лює колектив його засновник – Заслужений праців-
ник культури України Міняйлик Іван Васильович. 
Ансамбль надзвичайно колоритний і при правиль-
ній організації роботи міг би стати гуртом вторин-
ного фольклору, що представляє певну цінність, 
але використання як фольклорного так і нефолькло-
рного матеріалу віднімає риси самобутності у да-
ного колективу та ставить під сумнів його автенти-
чність. Звання «народний» ансамбль «Троїсті му-
зики» отримав у 2014р. До складу колективу 
входять 9 учасників (3 жінки, 6 чоловіків) - жителі 
села Тридуби, люди різних професій, віком 35 – 70 
років. При народному ансамблі «Троїсті музики» 
діє підготовча група, учні Тридубівської ЗОШ, що 
переймають народну манеру співу та гри на народ-
них побутових інструментах, які доповнюють осно-
вний склад колективу. Виконавці добре володіють 
особливостями вокально – інструментального мис-
тецтва, сценічною культурою, відтворюють харак-
тер та сценічні образи української пісенної творчо-
сті. Серцевину репертуару складає народна пісня, у 
репертуарі українські народні пісні, сучасні автор-
ські твори відомих композиторів України, а також 
авторські твори Анатолія Гоцюка - учасника анса-
мблю.  

Основу репертуару складає народна пісня, яка 
характерна для фольклору центрального регіону 
України: місцеві весільні, обжинкові, козацькі та 
чумацькі пісні, щедрівки та колядки. Колектив було 
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нагороджено у 2009, 2011рр. на обласному огляді 
фольклорних колективів та ансамблів «Троїсті му-
зики» (смт Єланець), друге та третє місце. У 2013 
на огляді фольклорних колективів та ансамблів 
«Троїсті музики» «Від села до села танці та музики» 
(смт.Єланець) колектив посів друге місце. У 2014 
на обласному конкурсі народної інструментальної 
музики «Грайте, струни душі» (м. Миколаїв) анса-
мбль удостоєний третього місця. У 2015 на облас-
ному святі інструментальної музики «Оркестри 
звуки чарівні» до 70-річчя Перемоги (м. Миколаїв) 
посів звання лауреата. На Обласному конкурсі ан-
самблів народних інструментів «ансамблів народ-
них інструментів «VOLTA» (м. Миколаїв), у 2018, 
− посів друге місце, а у 2019 на обласному святі-
конкурсі «На Покрова» (м. Миколаїв) отримав 
звання Лауреата.  

Цікавий самобутній колектив − інструмента-
льне тріо з Первомайська Миколаївської області, 
цей колектив міг би бути гуртом вторинного фоль-
клору, при переорієнтуванні його роботи із різно-
манітного репертуару на фольклор. Колектив відрі-
зняється високою виконавською майстерністю, всі 
учасники мають музичну освіту, володіють такими 
інструментами, як акордеон, домровий бас, сопілка, 
кларнет, а також вірменський дудук, цей інстру-
мент надає звучанню ансамблю, незвичного особ-
ливо ліричного колориту. 

На період 2020 року в Миколаївській області 
нараховується більше 80 самодіяльних інструмен-
тальних колективів, серед яких духові оркестри, ор-
кестри народних інструментів, ансамблі «Троїсті 
музики» та вокально – інструментальні ансамблі. 
Миколаївським обласним центром народної твор-
чості випущено спеціальний каталог «Інструмента-
льні колективи Миколаївщини». До видання надій-
шли дані про 17 оркестрів та ансамблів, що мають 
почесне звання «зразковий» та «народний». Облас-
ний центр народної творчості та культурно – освіт-
ньої роботи приділяє велику увагу розвитку інстру-
ментальних колективів, що дарують прекрасне і не-
повторне народне мистецтво. 

Завдяки сучасним аматорам, ентузіастам та 
прихильникам інструментальної музики, цей вид 
музичного жанру продовжує існувати та розвива-
тись у всіх його різноманітних формах виконання: 
сольній, ансамблевій, оркестровій.  

Так, на Миколаївщині, інструментальні колек-
тиви є активними учасниками різноманітних куль-
турно – мистецьких заходів, що проводить МОЦНТ 
(Миколаївський обласний центр народної творчо-
сті). Це: обласний конкурс вокально – інструмента-
льних колективів «СORDA», обласний огляд коле-
ктивів народних інструментів (малі форми вико-
нання) «Грайте, струни душі», обласний огляд 
ансамблів народних інструментів «VOLTA», обла-
сний огляд фольклорних колективів та ансамблів 
«Троїсті музики», всеукраїнський фестиваль пісен-
ної творчості «Пісенний драйв» - номінація «Вока-
льно – інструментальні ансамблі та естрадні гурти». 
Керівникам колективів інструментального жанру 
постійно надається методична та практична допо-
мога у підготовці та участі у конкурсах, фестивалях 
та оглядах, проводяться семінари та майстер – 
класи, видаються нотні збірники та методичні по-
ради, організовуються заходи по збереженню та ро-

звитку національних музичних традицій. Мета ви-
пуску каталогу «Інструментальні колективи Мико-
лаївщини» − висвітлення та узагальнення роботи 
кращих інструментальних колективів, популяриза-
ція досвіду роботи та подальший розвиток музич-
ного жанру. Проте недостатньою є робота з роз’яс-
нення форм втілення фольклору, тому існує певна 
проблема змішування фольклорних та нефольклор-
них жанрів, що робить часто колективи із самобут-
німи рисами, − однотиповими, схожими в силу не-
диференційованого репертуару. 

Оригінальним миколаївським колективом є 
циганський вокально-інструментальний ансамбль 
«Бахтале». Ансамбль виконує виключно циганські 
пісні та романси. У склад інструментальної групи 
входять музиканти зі спеціальної освітою. Майже 
вся група є представниками циганьского етносу. У 
статті Л. Петрицької з періодичного видання «Вечі-
рній Миколаїв» за 03.07.2010 поданий матеріал про 
участь ансамблю «Бахтале» у V Міжнародному 
ромському фестивалі «Слобожанська підкова» ім. 
О. Карафєтова. Цей фестиваль зібрав більш як 20 
колективів з України, Молдови та Росії. Миколаїв-
ський колектив брав участь у цьому фестивалі вже 
тричі. Колектив відповідально підійшов до підгото-
вки програми: невелика, але яскрава концертна 
програма миколаївських циган припала до душі ха-
рківським глядачам. Колективом керує Володимир 
Юрковський. Блискучий виступ миколаївського 
циганського ансамблю відзначили представники 
міністерства культури та туризму харківської місь-
кої та обласної адміністрацій, обласного центру 
ромської культури. Висока оцінка миколаївського 
колективу засвідчує достойний рівень презентації 
підготовленої програми. Під час закриття V Міжна-
родного ромського фестивалю ансамбль «Бахтале» 
під керівництвом В. Юрковського був нагородже-
ний почесною грамотою «За високий вклад в 
справу популяризації та розвитку циганського мис-
тецтва», а також за збереження національної само-
свідомості, вірність традиціям та звичаям свого на-
роду. Уваги заслуговує той факт, що ансамбль «Ба-
хтале» має підготовчу дитячу групу та свій 
юнацький ансамбль «Терне рома», в чому вбача-
ється далекоглядність його керівника та передача 
традицій музикування.  

Слід зазначити, що з кожним роком підвищу-
ється майстерність виконавців, збагачується народ-
ний інструментарій, зростає розуміння історичних 
та духовних підвалин, закладених у фольклорних 
традиціях, проте не вистачає дослідницького фоль-
клорного матеріалу, який би склав основу реперту-
ару аматорських колективів. 

Висновки та пропозиції. Простежено, що за-
цікавленість питаннями вивчення традиційних ку-
льтур, зокрема музичних інструментальних тради-
цій різних етнічних груп Півдня України, віддзер-
калилася у експедиційній пошуковій роботі, але 
вона нерівномірна та потребує активізації. В про-
цесі вивчення питання, з’ясовано що основну роль 
у збереженні та розвитку етнічних інструменталь-
них традицій відіграють обласні центри народної 
творчості та національно-культурні товариства, 
проте необхідна робота по методичному забезпе-
ченню та роз’ясненню принципів роботи колекти-
вам, метою яких є відродження та презентація пев-
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них національних музичних традицій. Досліджу-
ючи інструментальний фольклор в регіоні, вияв-
лено, що він найбільш повно зберігся в місцях ком-
пактного поселення етносів, де існують традиції 
музикування на громадському рівні у поселеннях 
болгар та молдован на теренах Одещини, Миколаї-
вщині, але потрібна також увага з боку Центрів на-
родної творчості до традицій малочисельних етніч-
них груп, з метою збереження їх музичного фольк-
лору. Українські та іноетнічні традиції, на теренах 
регіону, відтворюються окремими аматорськими 
колективами Одещини, Миколаївщини, Херсон-
щини, але такі колективи здебільшого невірно ор-
ганізовують свою діяльність, переробляють різний 
інструментальний матеріал та стають полістилісти-
чними, втрачаючи свою самобутність, а в кращому 
випадку презентують фольклоризм. Виявлено, що 
організація фестивалів та конкурсів аматорського 
мистецтва спонукає до творчості представників рі-
зних етносів, але без правильної роз’яснювальної 
роботи та через засилля конкурсів, творчі колек-
тиви спрямовують увагу на скоріше оновлення про-
грам не задаючись питанням їх значимості, фольк-
лорності. Колективи стають схожими один на ін-
ший, що є негативною тенденцією в розвитку 
поліетнічних інструментальних традицій, тому слід 
звертати увагу керівникам творчих колективів на 
чіткий вибір вектору творчості: фольклор, вторин-
ний фольклор, фольклоризм. 
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ABSTRACT 
The features of social support for patients with depressive disorders were studied taking into account age and 

gender factor. Clinical and psychological examination of 107 men and 138 women with depressive disorders re-

vealed a low level of social support from family, friends and significant others. The highest level of social support 

for patients was found from friends, slightly lower – from family, and the lowest – from significant others. The 

indicators of social support in all spheres decrease with age; they are maximum at the age under 30 years, and the 

minimum at the age 45 years and older. Women enjoy greater social support from family, friends, and significant 

others than men, but these differences were statistically significant only in the younger age group (under 30 years). 

An inverse correlation was found between psychopathological symptoms and the level of social support of family, 

friends and significant others. The correlation is weak or moderate (correlation coefficients up to 0.551), which 

indicates complex patterns of social support for patients with depressive disorders. 

Keywords: depressive disorders, social support, family, friends, significant others. 

 

Introduction. The problem of depression is one 

of the main problems of psychiatric science and prac-

tice. According to modern studies, depressive disorders 

are associated with suicidal behavior, comorbid patho-

logical, reduced of quality of life in patients with de-

pressions [1, p. 655; 2, p. 333; 3, p. k5354]. Depressive 

disorders are characterized by polymorphism of symp-

toms, difficulty of diagnosis and resistance to therapy 

[5, e673–e681; 6, 11-15].  

Depression is a disease that is accompanied by se-

vere socio-psychological maladaptation, significant de-

terioration of psychosocial functioning and reduced 

quality of life of patients [7, p. 239–249; 8, 1339–

1350]. Significant manifestations of psychosocial mal-

adaptation in the macrosocial, mesosocial and microso-

cial spheres have been reported in patients with depres-

sive disorders [9, p. 82-92]. The most common mani-

festations of psychosocial maladaptation in depression 

are difficulties in planning and decision-making, which 

are manifested in both acute and subacute phases, and 

during remission [10, p. 280]. In depressive disorders 

there are pronounced disorders of microsocial function-

ing not only of patients themselves, but also their im-

mediate environment, in particular, the deformation of 

homeostasis of the family system [11, p. 980-985]. De-

pressive disorders are also accompanied by a signifi-

cant deterioration in the quality of life of patients, and 

during the active depressive phase there is a tendency 

for patients to be more pessimistic about their function-

ing and quality of life in all key areas compared to their 

assessment by a specialist [12, p. 24-30]. 

At the same time, despite the high prevalence and 

significant efforts to study the features of various forms 

of depression, this disease remains underestimated and 

poorly managed; an important role in the final result of 

treatment is played by psychosocial adaptation of pa-

tients, which affects the quality and duration of remis-

sion [13, p. 127]. Psychosocial rehabilitation and rea-

daptation and restoration of full psychosocial function-

ing of patients is also an important factor in reducing 

the therapeutic resistance of affective disorders [14, p. 

711-715]. Based on this, the study of the features of 

psychosocial support of patients with depressive disor-

ders at the present stage are of great theoretical and 

practical importance; the results of such research can be 

used in the development of prognostic models of de-

pression and the improvement of measures for the di-

agnosis, treatment, rehabilitation and prevention of de-

pressive disorders. 

The aim of the study is to investigate the features 

of social support for patients with depressive disorders, 

taking into account age and gender factor. 

With the observance of the principles of biomedi-

cal ethics, we have clinically examined 107 men and 

138 women who applied for medical care at Vinnitsa 

Regional Psycho-Neurological Hospital from 2015 to 

2019. The nosological structure of the contingent was 

as follows ICD-10 codes: F 31.3, F 31.4, F 32.0, F 32.1, 

F 32.2, F 33.0, F 33.1, F 33.2). The average age of the 

men was 34.2±11.1 years, and 33.2±11.4 years for 

women (p=0.422), the average duration of depression 

was 5.7±5.8 years for men, and 4.5±5.4 years for 

women (p=0.064). 3 subgroups were allocated in group 

of men and women depending on the age of patients at 

the time of the study: up to 30 years (M1 and W1 

groups, respectively), from 30 to 44 years (M2 and W2 

groups, respectively), 45 years and older (M3 and W3 

groups, respectively). The study was carried out using 

Multidimensional Scale of Perceived Socal Support 

(MSPSS) (G. Zimet, 2016) [15, p. 111-113]. Statistical 

analysis of differences between groups was carried out 

using non-parametric Mann-Whitney test, correlation 

analysis was carried out using the Spearman rank R-

test.  

Results. In general, patients with depression are 

characterized by a low level of social support in all ar-

eas (table 1). This can be associated both with manifes-

tations of depression that impede the patient's social 

functioning (decreased activity, lethargy, psychological 
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isolation, passivity, pessimism, etc.), and with objec-

tive difficulties experienced by the patient's microsocial 

environment (the need for constant monitoring, treat-

ment costs, rehabilitation, disability and inability to 

perform household work, etc.).  

Table 1 

Indicators of social support for patients with depressive disorders, taking into account age and gender factor 

Subscale 
Indicators level, M±m/Me (Q25-Q75) (points) 

Р 
M1 W1 

Family 1,66±1,07 / 1,50 (1,00–3,00) 1,98±0,91 / 2,00 (1,00–3,00) 0,130 

Friends 1,68±0,99 / 2,00 (1,00–2,00) 2,27±1,13 / 2,00 (1,00–3,00) 0,017 

Significant Others 1,29±0,87 / 1,00 (1,00–2,00) 2,16±1,17 / 2,00 (1,00–3,00) 0,000 

Total 4,63±2,24 / 4,00 (3,00–6,00) 6,41±2,14 / 6,00 (5,00–8,00) 0,001 

Subscale M2 W2 p 

Family 1,41±0,83 / 1,00 (1,00–2,00) 1,55±1,03 / 2,00 (1,00–2,00) 0,550 

Friends 1,50±0,98 / 1,00 (1,00–2,00) 1,89±1,20 / 2,00 (1,00–3,00) 0,094 

Significant Others 1,50±1,21 / 1,50 (0,00–2,00) 1,32±0,96/1,00 (1,00–2,00) 0,553 

Total 4,41±2,24 / 4,00 (3,00–6,00) 4,75±2,17 / 5,00 (3,00–6,00) 0,433 

Subscale M3 W3 p 

Family 0,96±0,77 / 1,00(0,00–1,00) 1,38±1,18/1,00(0,00–2,00) 0,211 

Friends 1,04±0,64 / 1,00(1,00–1,00) 1,32±0,91/1,00(1,00–2,00) 0,273 

Significant Others 0,78±0,85 / 1,00(0,00–1,00) 1,15±0,82 / 1,00(0,00–2,00) 0,085 

Total 2,78±1,20 / 3,00(2,00–4,00) 3,85±2,03 / 4,00(3,00–4,00) 0,020 

Level of statistical significance (р) 

Subscale M1 vs M2 M1 vs M3 M2 vs M3 W1 vs W2 W1 vs W3 W2 vs W3 

Family 0,316 0,011 0,027 0,017 0,008 0,392 

Friends 0,293 0,010 0,094 0,096 0,000 0,039 

Significant Others 0,504 0,024 0,017 0,000 0,000 0,484 

Total 0,579 0,001 0,004 0,000 0,000 0,074 

 

Therefore, the lowest level of social support from 

significant others is natural: it ranges from 0.78 to 2.16 

points depending on gender and age. Significant others 

are least psychologically attached to the patient, less 

likely than family and friends to accept the negative as-

pects of depression, and less willing to support and help 

him. A significantly higher level of support was found 

from family: it fluctuates in the range of 0.96 – 1.98 

points, and the highest – from friends: in the range of 

1.04 - 2.27 points. A higher level of support from 

friends compared to family, in our opinion, may be as-

sociated with different social roles of family and friends 

in relation to the patient. Family members are forced to 

constantly stay in close direct contact with the patient, 

it is they who feel the entire burden of his illness, and 

they must most of all sacrifice their interests and values 

for the patient. This leads to the accumulation of fa-

tigue, irritation, and in some cases – to the formation of 

a negative attitude towards the patient. At the same 

time, relatives cannot abandon the patient, and are 

forced to adapt to the reality of living together with him. 

Friends have much less contact with the patient, they 

can freely vary the time they devote to him, and when 

it becomes difficult for them to communicate with him, 

they can limit communication for a while. The patient's 

friends are people who initially have a generally posi-

tive attitude towards him. The patient's circle of friends 

consists of people who are ready to accept him as he is; 

those friends for whom the patient's illness became a 

significant obstacle to communication and support, 

simply left him. This cannot be done by relatives, 

among whom there are people who have a negative at-

titude towards the patient, but cannot leave him because 

of social obligations and traditions. Therefore, in gen-

eral, the level of support from friends is higher than 

from family. 

Gender characteristics consist in a higher level of 

social support for the patient from family, friends and 

significant others in women in all age groups. The only 

exception is the higher level of support from significant 

others in men in the middle age group (30-44 years). 

However, the differences are statistically significant 

only in the younger age group (under 30), while the 

level of family support for men and women did not dif-

fer significantly. In the older age group, women had a 

significantly higher overall indicator of support, and its 

components (support from family, friends, and signifi-

cant others) did not differ significantly. 

The general trend was a decrease in social support 

in all areas with age. The highest indicators of social 

support were found in the younger age group, and the 

lowest in the older one. At the same time, age differ-

ences in indicators in men are more pronounced than in 

women. 

In our opinion, one of the important factors that 

affects the lower level of social support (and social ad-

aptation in general) is a higher level of depression and 

other psychopathological symptoms in men, identified 

in our studies [16, p. 1476-1479]. To quantify the rela-

tionship between social support and the severity of psy-

chopathological (primarily depressive and anxious), we 

used correlation analysis (Spearman's nonparametric 

method of rank correlations). The results of the corre-

lation analysis are shown in Table 2. 
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Table 2 

Correlations between psychopathological symptoms and social support 

Indicators 

Subcales 

Family Friends 
Significant 

Others 
Total 

rS p rS p rS p rS p 

А. Beck Depression Inventory 

Total score  -0,281 0,000 -0,452 0,000 -0,379 0,000 -0,520 0,000 

C. Spilberger Reactive and Personal Anxiety Scales 

Reactive Anxiety -0,276 0,000 -0,405 0,000 -0,355 0,000 -0,478 0,000 

Personal Anxiety -0,101 0,116 -0,182 0,004 -0,153 0,017 -0,193 0,002 

Symptom Check List-90-Revised 

Somatization -0,124 0,052 -0,200 0,002 -0,230 0,000 -0,269 0,000 

Obsessive and compulsive symp-

toms 
-0,121 0,059 -0,151 0,018 -0,208 0,001 -0,232 0,000 

Interpersonal sensitivity -0,129 0,043 -0,187 0,003 -0,217 0,001 -0,260 0,000 

Depression -0,315 0,000 -0,470 0,000 -0,377 0,000 -0,541 0,000 

Anxiety -0,127 0,048 -0,198 0,002 -0,226 0,000 -0,267 0,000 

Hostility -0,351 0,000 -0,468 0,000 -0,378 0,000 -0,551 0,000 

Phobic anxiety -0,105 0,101 -0,173 0,007 -0,214 0,001 -0,241 0,000 

Paranoid symptoms -0,192 0,003 -0,252 0,000 -0,312 0,000 -0,353 0,000 

Psychoticism -0,026 0,685 -0,091 0,154 -0,164 0,010 -0,132 0,039 

 

In general, social support showed inverse correla-

tions with all the main psychopathological symptoms 

(with an increase in the severity of psychopathological 

symptoms, social support decreased, and vice versa). 

A moderate correlation was found with the level 

of depression (correlation coefficient in the range of 0.3 

– 0.7). The closest inverse relationship with depression 

was found for the support of friends (rS=-0.452), the 

least close – with the support of the family (rS=-0.281), 

which confirms our assumption that the family contin-

ues to support the patient regardless of the level of de-

pression. 

Similarly, the closest inverse relationship between 

social support and the level of anxiety was found for 

friends, and the least close for family. At the same time, 

the maximum correlations were found for reactive anx-

iety (rS=-0.276 for family), (rS=-0.405 for friends), 

(rS=-0.355 for significant others), and no significant 

correlations were found for personal anxiety to support 

the family. 

The level of correlations of social support with 

various psychopathological symptoms was quite differ-

ent, while most indicators were characterized by a weak 

correlation coefficient (less than 0.3), less often - a 

moderate one (from 0.3 to 0.7). Indicators of somatiza-

tion, obsessive and compulsive symptoms, and phobic 

anxiety were significantly correlated with social sup-

port for friends (rS=-0.200, rS=-0.151 and rS=-0.173, re-

spectively) and significant others (rS=-0.230, rS=-0.208 

and rS=-0.214 respectively). Interpersonal sensitivity, 

depression, anxiety, hostility, and paranoid sympto-

matology were significantly correlated with social sup-

port in all areas. At the same time, the strongest corre-

lations were characteristic of hostility (correlation co-

efficient from -0.351 to -0.468), and the weakest ones 

– for interpersonal sensitivity (correlation coefficient 

from -0.129 to -0.217) and anxiety (correlation coeffi-

cient from -0.127 to -0.226). 

Conclusions and proposals. Thus, depressive 

disorders are associated with a low level of social sup-

port from the patient's microsocial environment. At the 

same time, the greatest is the social support from 

friends, somewhat less is the social support from fam-

ily, and the least is the social support from significant 

others. The level of social support decreases with age. 

Women are characterized by a higher level of social 

support from family, friends, and significant others 

than men, but these differences are statistically signifi-

cant only in the younger age group (under 30 years). 

The level of social support correlates inversely 

with the severity of psychopathological symptoms. At 

the same time, the level of correlation is predominantly 

weak or moderate, which indicates the complex nature 

of the formation of social support for patients with de-

pressive disorders. 

It is necessary to develop research on social adap-

tation and social support of patients with depressive 

disorders in order to develop new methods for predict-

ing of depression, treating and rehabilitating patients 

with depressive disorders. 
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АННОТАЦИЯ 

Хронический геморрой остается одним из наиболее распространенных заболеваний среди населения 

экономически развитых стран. В последние десятилетия предложено довольно много методов хирургиче-

ского лечения данной патологии с применением современных высокоэнергетических устройств, одним из 

которых является ультразвуковой скальпель.  

Целью исследования было оценить непосредственные результаты применения оригинальной мето-

дики геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме «резания» и изучить характер 

патоморфологических изменений в тканях при использовании.  

Произведена сравнительная оценка непосредственных результатов лечения, а также патоморфологи-

ческих изменений в ткани удаленных геморроидальных узлов у двух групп пациентов. В основную были 

включены 20 больных, у которых применялась оригинальная методика геморроидэктомии с латеральной 

ультразвуковой диссекцией в режиме «резания». Контрольную группу составили 20 больных, которым 

была выполнена геморроидэктомия по Миллигану-Моргану с использованием электрокоагуляции. Стати-

стически достоверной разницы между указанными группами по возрастной, гендерной структуре боль-

ных, также как и по основным клиническим характеристикам заболевания выявлено не было. 

Сравнительный анализ непосредственных результатов лечения продемонстрировал, что интенсив-

ность болевого синдрома и частота развития послеоперационных осложнений в основной группе больных 

были ниже, чем в контрольной. При оценке патоморфологических изменений было установлено, что глу-

бина коагуляционного некроза, а также степень выраженности некробиотических изменений подлежащего 

слоя после геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме «резания» оказались 

значительно меньше, чем после операции Миллигана-Моргана с использованием электрокоагуляции. Та-

ким образом, применение оригинальной методики латеральной ультразвуковой диссекции обеспечивает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%90_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%90_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%90_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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более щадящее воздействие на ткани, что является залогом благоприятного течения послеоперационного 

периода и быстрой реабилитации пациентов. 

ABSTRACT 
Currently, chronic hemorrhoids is one of the most common diseases among the population of industrialized 

countries. In recent decades, there has been an active search for new methods of surgical treatment of this pathol-

ogy using modern high-energy devices, one of which is an ultrasonic scalpel.  

The aim of the study was to evaluate the postoperative period and pathomorphological changes after the 

original technique of lateral ultrasound dissection of hemorrhoids.  

A comparative assessment of the postoperative period and pathomorphological changes in the tissue of re-

moved hemorrhoids in two groups of patients was made. The main study included 20 patients in whom the original 

hemorrhoidectomy technique with lateral ultrasonic dissection in the "cutting" mode was used. The control group 

consisted of 20 patients who underwent Milligan-Morgan hemorrhoidectomy using electrocoagulation. There was 

no statistically significant difference between the indicated groups in terms of the age, gender structure of patients, 

as well as in the main clinical characteristics of the disease.  

When evaluating the results of a comparative analysis, it was found that the incidence of postoperative com-

plications, as well as the depth of coagulation necrosis and severity of necrobiotic changes in the underlying layer 

in the main group was less than in the control. Thus, the use of hemorrhoidectomy with lateral ultrasound dissection 

in the "cutting" mode provides a more gentle effect on tissues, which is the key to a favorable course of the early 

postoperative period and rapid rehabilitation of patients. 

Ключевые слова: геморроидэктомия с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме «резания». 

Keywords: hemorrhoidectomy with lateral ultrasound dissection in the "cutting" mode. 

 

Актуальность. Гиподинамия и нерегулярное 

питание с низким содержанием растительных воло-

кон, характеризующие современный образ жизни 

общества, создают предпосылки для моторно-эва-

куаторной дисфункции прямой кишки и нарушения 

кровообращения в ее кавернозной ткани. Как след-

ствие, симптомы геморроя выявляются у 25% насе-

ления экономически развитых стран, что не позво-

ляет усомниться в актуальности профилактики и 

поиска новых методов лечения данного заболева-

ния [1, 2].  

В последнее время в клиническую практику 

был внедрен широкий спектр оперативных вмеша-

тельств, направленных на улучшение непосред-

ственных результатов лечения больных геморроем 

за счет применения современной аппаратуры, обес-

печивающей возможность воздействия на ткани 

высокочастотного тока, лазера, ультразвука и т.д. 

Многообразие вариантов хирургического лечения с 

использованием различных видов энергии, с одной 

стороны, открывает перспективы для достижения 

хороших результатов, а, с другой, таит в себе серь-

езные риски, создавая иллюзию новых легких пу-

тей в решении старой проблемы. Вместе с тем, не-

обоснованный выбор метода лечения и нарушение 

техники его применения служат основными причи-

нами послеоперационных осложнений у больных 

геморроем, частота развития которых до сих пор 

остается весьма высокой и в некоторых стациона-

рах достигает 30% [3, 4, 5].  

Таким образом, залогом успешного примене-

ния современных энергетических установок в хи-

рургическом лечении больных геморроем является 

четкое представление о механизме и особенностях 

их воздействия на ткани, что позволяет не только 

осуществить обоснованный выбор той или иной ме-

тодики, но и реализовать ее положительный потен-

циал.  

Цель. Оценить непосредственные результаты 

применения оригинальной методики геморроидэк-

томии с латеральной ультразвуковой диссекцией в 

режиме «резания» и изучить характер патоморфо-

логических изменений в тканях при её использова-

нии.  

Материалы и методы. Проведен сравнитель-

ный анализ непосредственных результатов хирур-

гического лечения, а также оценка патоморфологи-

ческих изменений в удаленных геморроидальных 

узлах у двух групп пациентов. В основную были 

включены 20 больных, которым в качестве опера-

тивного пособия выполнялась геморроидэктомия с 

применением оригинальной методики латеральной 

ультразвуковой диссекции в режиме «резания» (па-

тент на изобретение №2722997) [6]. Основная суть 

данного метода заключается в том, что на первом 

этапе с помощью гармонического скальпеля произ-

водится эллипсовидный разрез перианальной кожи 

и слизистой анального канала до зубчатой линии 

вокруг геморроидального узла с его мобилизацией 

снаружи внутрь. Ультразвуковая диссекция тканей 

осуществляется только в режиме «резания». После 

выделения сосудистой ножки она прошивается с 

последующим отсечением геморроидального узла. 

Послеоперационные раны не ушиваются. Принци-

пиально важным моментом является то, что обра-

ботка сосудистой ножки производится по классиче-

ской методике. Это обеспечивает надежность дан-

ного этапа и позволяет воздержаться от 

применения ультразвуковой диссекции в режиме 

коагуляции, что способствует редукции термиче-

ского воздействия на ткани [7]. Контрольную 

группу составили 20 больных, которым была вы-

полнена геморроидэктомия по Миллигану-Мор-

гану с использованием монополярной электрокоа-

гуляции.  

Статистически достоверной разницы между 

указанными группами по гендерно-возрастной 

структуре больных, также как и по основным ха-

рактеристикам заболевания выявлено не было. В 

обеих группах преобладали пациенты среднего воз-

раста с 4 стадией геморроя (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Клиническая характеристика пациентов (р>0,05) 

Критерии Основная группа (n=20) Контрольная группа (n=20) 

Мужчины/Женщины 12/8  9/11  

Средний возраст 45,6±3,5 47,4±4,5 

Стадия геморроя, (%) 

- 3 

- 4 

 

4 (20) 

16 (80) 

 

6 (30) 

14 (70) 

 

Для изучения характера патоморфологических 

изменений осуществлялось гистологическое иссле-

дование удаленных геморроидальных узлов с помо-

щью световой микроскопии с окраской препаратов 

гематоксилином и эозином.  

В рамках статистического анализа материала 

для сравнения параметров между группами исполь-

зовали: для категориальных значений – точный тест 

Фишера, для количественных показателей «t-тест» 

Стьюдента. Достоверность различий переменных в 

выборках с нормальным распределением оцени-

вали по t-критерию Стьюдента, при ненормальном 

– критерию Манна-Уитни (достоверным считали 

различие при р<0,05).  

Результаты и их обсуждение. 

Средняя продолжительность хирургического 

пособия составила 28±7 мин. в основной группе и 

31±8 мин. – в контрольной (р>0,05).  

Развитие послеоперационных осложнений 

было отмечено у одного пациента основной группы 

и у 4 в контрольной (5% и 20%, р>0,05). Среди них 

преобладала рефлекторная задержка мочеиспуска-

ния (один случай в основной группе и 3 - в кон-

трольной). Кроме того, у одного из больных кон-

трольной группы произошло формирование стрик-

туры анального канала, которая была устранена 

путем бужирования. Средняя интенсивность боле-

вого синдрома у представителей основной группы 

оказалась меньше, чем в контрольной, при этом 

различия достигли статистически достоверной раз-

ницы (рис.1). Следует отметить, что для купирова-

ния болевого синдрома у всех пациентов основной 

группы было достаточно нестероидных противо-

воспалительных препаратов, в то время как у 3 

больных контрольной группы была отмечена по-

требность в назначении наркотических средств.  

 
Рис. 1. Сравнительная оценка болевого синдрома после операции. 

 

При гистологическом исследовании геморрои-

дальных узлов, удаленных по методике Миллигана-

Моргана с использованием монополярной электро-

коагуляции определялась протяженная зона коагу-

ляционного некроза ткани с явлениями карбониза-

ции, глубина которой достигала 2 мм. Кроме того, 

были выявлены выраженные некробиотические из-

менения прилежащего к данному очагу слоя с необ-

ратимыми изменениями клеточных структур, в том 

числе кариопикнозом фибробластов, а также пато-

логической сосудистой реакцией в виде спазма 

мелких артерий. При изучении геморроидальных 

узлов, удаленных с помощью оригинальной мето-

дики латеральной ультразвуковой диссекции в ре-

жиме «резания» зона коагуляционного некроза 

была значительно меньше и в среднем составляла 

145 мкм (0,145 мм). Патоморфологические измене-

ния в прилежащем слое были значительно менее 

выражены, носили обратимый характер и проявля-

лись умеренной вазоконстрикцией (рис. 2).  

Сравнительный анализ глубины коагуляцион-

ного некроза тканей продемонстрировал статисти-

чески достоверные различия по данному критерию, 

указывающие на значительно более обширное тер-

мическое воздействие при выполнении вмешатель-

ства с использованием монополярной коагуляции 

(рис. 3).  
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А  В  

Рис. 2. Микрофотография геморроидальных узлов (окраска: гематоксилин, эозин; увеличение х 200) 

А: у пациента основной группы В: у пациента контрольной группы. 

 

 
Рис. 3. Толщина зоны коагуляционного некроза (мкм). 

 

Необходимо отметить, что характер приведен-

ных выше структурных изменений коррелировал и 

с макроскопической картиной. Так, раневая поверх-

ность у пациентов, перенесших операцию Милли-

гана-Моргана с использованием монополярной 

электрокоагуляции, была выполнена твердым 

некротическим струпом, который отходил на 3-5 

сутки. Кроме того, во всех случаях имел место отек 

анодермы, который носил умеренно выраженный 

характер. У больных, прооперированных по ориги-

нальной методике с применением ультразвуковой 

энергии, образования струпа и отека тканей в обла-

сти вмешательства не было отмечено ни в одном 

случае. 

Принципиально важным аспектом является и 

существенная разница в сроках регенерации тка-

ней. Формирование активных грануляций в области 

послеоперационных ран у пациентов основной 

группы было отмечено на 14-16 сутки послеопера-

ционного периода, в то время как у представителей 

контрольной данный процесс развивался не ранее 

20 суток. Как следствие, полная эпителизация по-

слеоперационных ран после выполнения геморро-

идэктомии с латеральной ультразвуковой диссек-

цией в режиме «резания» наступала значительно 

раньше: на 26-30 сутки после вмешательства. Ана-

логичный процесс после операции Миллигана-

Моргана с использованием монополярной коагуля-

ции завершался только к 36-38 суткам. 

Полученные результаты сравнительного мор-

фологического исследования свидетельствуют о 

том, что выполнение геморроидэктомии ультразву-

ковым скальпелем позволяет существенно редуци-

ровать травматическое воздействие на ткани. Так, 

глубина зоны коагуляционного некроза после лате-

ральной ультразвуковой диссекции геморроидаль-

ных узлов в режиме «резания» оказалась на поря-

док меньше по сравнению с аналогичным показате-

лем после использования монополярной 
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электрокоагуляции. Кроме того, необходимо отме-

тить, что благодаря одной из отличительных осо-

бенностей представленной оригинальной мето-

дики: выполнению ультразвуковой диссекции 

только в режиме «резания», глубина коагуляцион-

ного некроза тканей в среднем составила всего 

145±35 мкм. В тоже время по данным авторов, ак-

тивно применяющих ультразвуковой скальпель для 

выполнения геморроидэктомии, но использующих 

его в режиме «коагуляции», зона некроза достигает 

300 мкм [1, 2, 8].  

Таким образом, результаты комплексного ана-

лиза особенностей течения послеоперационного 

периода, а также характера патоморфологических 

изменений подтверждают преимущества ориги-

нальной методики латеральной ультразвуковой 

диссекции в режиме «резания» и указывают на це-

лесообразность ее использования в рамках хирур-

гического лечения больных геморроем.  

Выводы.  

1. Применение оригинальной методики гемор-

роидэктомии с латеральной ультразвуковой дис-

секцией в режиме «резания» позволяет минимизи-

ровать травматическое воздействие на ткани, за 

счет уменьшения глубины коагуляционного 

некроза тканей до 145±35 мкм, что в два раза 

меньше по сравнению с аналогичным показателем 

при использовании других способов ультразвуко-

вой диссекции и на порядок меньше по сравнению 

с монополярной электрокоагуляцией.  

2. Использование оригинальной методики ге-

морроидэктомии с латеральной ультразвуковой 

диссекцией в режиме «резания» улучшает непо-

средственные результаты хирургического лечения 

больных хроническим геморроем за счет снижения 

интенсивности болевого синдрома и уменьшения 

частоты развития осложнений, а также создает 

предпосылки для благоприятного течения раневого 

процесса, ускоряя тем самым реабилитацию паци-

ентов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено геодезическое обеспечение при проектировании и возведении насыпных соору-

жений, обеспечение требуемой геометрической точности при разбивке и возведении.  

Геодезические работы при строительстве земляных насыпных сооружений следует выполнять сред-

ствами измерений необходимой точности. 

ABSTRACT 

The article considers geodetic support in the design and construction of bulk structures, ensuring the required 

geometric accuracy in the breakdown and construction. 

Geodetic works in the construction of earthen bulk structures should be carried out by measuring instruments 

of the required accuracy. 

Ключевые слова: спутниковая системы, кривизна Земли, геодезическая сеть, полигонометрический 

ход, спутниковые измерения. 

Keywords: satellite systems, Earth curvature, geodetic network, polygonometric course, satellite 

measurements. 

 

Для создания съемочного рабочего геодезиче-

ского обоснования использовалась спутниковая си-

стема. Определение координат пунктов геодезиче-

ского съемочного обоснования производится мето-

дом статических спутниковых наблюдений. Один 

из приемников, называемый базовым, устанавли-

вают на штативе над исходной точкой с извест-

ными координатами (пункт государственной геоде-

зической сети, геодезической сети сгущения), а вто-

рой, называемый мобильным, — поочередно на 

пункты съемочной сети. При измерении в статиче-

ском режиме во время работы не требуется произ-

водить каких-либо действий. Приемник автомати-

чески тестируется, отыскивает и захватывает все 

доступные спутники, производит GPS-измерения и 

заносит в память всю информацию. По истечении 

необходимого времени наблюдений мобильный 

приемник переносят на следующую определяемую 

точку. После окончания измерений производят об-

работку полученных результатов, которая вклю-

чает вычисление длин базовых линий и координат 

пунктов обоснования в системе координат WGS-84, 

строгое уравнивание сети по методу наименьших 

квадратов, трансформирование уравненных коор-

динат в государственную или местную (условную) 

систему координат [1]. 

Точность метода при использовании фазовых 

наблюдений: 

для двухчастотных приемников: 

в плане: 5 мм + 1 мм/км * D; 

по высоте: 10 мм + 1 мм/км * D. 

для одночастотных приемников: 

в плане: 5 мм + 1 мм/км * D - (при D &lt; 10 

км); 

в плане: 5 мм + 2 мм/км * D - (при D > 10 км); 

по высоте: 10 мм + 2 мм/км * D). 11) [3]. 

При любых методах измерений на реальной 

поверхности Земли неизбежны потери точности, 

http://wiki.cadastre.ru/doku.php?id=metod_sputnikovyih#fn__11


22 Sciences of Europe # 66, (2021) 

сопровождающие обработку результатов измере-

ний. Необходимо оговорить уровень точности, к 

которому необходимо стремиться при разработке 

методов измерений и методов обработки результа-

тов измерений. Разумным критерием точности мо-

жет служить средняя квадратическая ошибка цен-

трирования геодезического прибора над центром 

знака, которая, как правило, равна 0,5–0,7 мм. В 

связи с этим поставим условие, чтобы алгоритмы 

обработки результатов измерений не вносили до-

полнительных ошибок более 0,5 мм. Вычислим 

максимальное расстояние, на котором кривизна 

Земли вносит ошибку в длину линии, равную 0,5 

мм [2]. 

 
Рисунок 1 – Дуга DC1 и горизонтальное расстояние D1 на шаре радиусом R 

 

Из рисунка 1 видно, что горизонтальное рас-

стояние D1 = Rtg φ, а длина дуги  

DC1 = Rφ,   1 

следовательно  

1
1 .CD

D Rtg
R


  2 

 

Полагая, что угол φ величина малая, восполь-

зуемся разложением в степенной ряд, получим:  
3

1
1 1 2

,
3

C
C

D
D D

R
 

   3 

следовательно, искомая разность δ равна: 
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Если поставить условие, чтобы кривизна 

Земли вносила ошибку не более 0,5 мм = 5⋅10−7 км, 

максимальное расстояние не должно превышать: 

 

3 2 7

1 36371 *5*10 4км.D  
 

 

Максимальное на котором кривизна Земли 

приведет к ошибке, равной  

 

δ1: 

23
1 23 ,D R 

   5 

 

Это означает, что сохранение высокой точно-

сти при обработке результатов измерений при ис-

пользовании электронных тахеометров при рассто-

яниях между пунктами свыше 4 км необходимо 

учитывать кривизну Земли даже в локальных систе-

мах координат [3]. 
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Рисунок 2 – Хорда D2 и дуга DC2 на шаре радиусом 

 

В зависимости от метода измерений и обра-

ботки результатов измерений возможно и иное вли-

яние кривизны Земли (рисунок 2). Длина хорды D2 

может быть вычислена по результатам спутнико-

вых измерений. Длина дуги DC2 определяется ра-

венством (2), а длина хорды: 

 

2
2 2 sin 2 sin .

2 2

CD
D R R
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 6 

 

При сравнительно небольших расстояниях от-

носительно радиуса Земли равенство (1.6) можно 

представить в виде: 

 
3

2 2 2 2
.

24

C
C

D
D D

R
   

  7 

 

В таком случае максимальное расстояние, при 

котором кривизна Земли не превысит величины δ2 

равно: 

 

23
2 22 3 ,D R  

2.8  8 

 

и ошибка, вызванная кривизной Земли, равная 

0,5 мм, проявится при расстояниях свыше 7, 8 км. 

Такая ситуация встречается довольно редко, так как 

длину хорды можно вычислить лишь по разностям 

координат в декартовой системе координат, напри-

мер, по результатам спутниковых измерений. На 

рисунке 3 представлена зависимость δ2 от расстоя-

ния [2, 3]. 

Как видно из приведенного анализа и в этом 

случае необходимо учитывать кривизну Земли 

даже в локальных системах координат при расстоя-

ниях свыше 8 км. Считается, что локальные геоде-

зические сети – это плоские сети. Расчеты, выпол-

ненные ранее, показали, что при рачительном ис-

пользовании современных методов измерений 

максимальная протяженность местных сетей не 

должна превышать 4 км. Но и в этих случаях при 

сравнительно небольших расстояниях необходимо 

соблюдать ряд методических приемов, чтобы избе-

жать необоснованной потери точности. Как будет 

показано далее, влияние кривизны Земли суще-

ственно увеличивается при значительных наклонах 

линии [2, 3]. 
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Рисунок 3 – Зависимость влияния кривизны Земли δ 1 и δ 2 от расстояний 

 

О плоскости, в которой используются привыч-

ные в геодезии расчетные формулы, можно гово-

рить лишь в пределах одной стоянки инструмента. 

При смене точки стояния инструмента организу-

ется новая плоскость, нормальная по отношению к 

отвесной линии, но отличающаяся от предыдущей. 

При разности расстояний между точками стояния 

инструмента на 2 км горизонтальные плоскости 

наклонены друг к другу на величину около 1ʹ. 

 
Рисунок 4 – Длина полигонометрического хода равна сумме касательных к геоиду 

 

В таком случае локальные сети можно считать 

условно плоскими, в которых кривизна Земли учи-

тывается методическими приемами при установке 

инструмента по отвесной линии с помощью уровня. 

На рисунке 4 демонстрируется методика учета кри-

визны Земли при создании полигонометрических 

ходов для устройства насыпных сооружений [1, 3]. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті проведений аналіз нормативно-правової бази країн-членів Європейського Союзу щодо під-

готовки фахівців ІТ-підрозділів органів публічної влади. Вивчено кращі практики діяльності інститутів 

зв’язку та цифровізації країн-членів ЄС. Проаналізовано напрями вдосконалення відповідної нормативної 

бази та впровадження інноваційних процесів у систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-

підрозділів органів публічної влади. Сформульовано пропозиції щодо подальшої адаптації та можливої 

імплементації окремих положень у національне законодавство з питань підготовки фахівців ІТ-підрозділів 

органів публічної влади. 

ABSTRACT 

The article analyzes the legal framework of the member states of the European Union regarding the training 

of specialists of IT departments of public authorities. The best practices of the institutes of communication and 

digitalisation of the EU member states have been studied. The directions of improvement of the corresponding 

normative base and implementation of innovative processes in the system of training and advanced training of 

specialists of IT departments of public authorities are analyzed. The proposals on further adaptation and possible 

implementation of certain provisions in the national legislation on training specialists of IT departments of public 

authorities are formulated. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок з важливими науковими та практи-

чними завданнями. Швидкий перебіг сучасних 

управлінських і політичних процесів, прийняття 

Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, схва-

леної Указом Президента України від 12 січня 2015 

року № 5, що засновує низку вагомих реформ в Ук-

раїні, утвердили нові для держави управлінські ре-

алії. На теперішній час українська й міжнародна 

спільнота, насамперед країни ЄС, очікують започа-

ткування першочергових системних реформ у всіх 

сферах публічного та суспільного розвитку Укра-

їни. 

На сьогодні сфері освіти в Україні приділя-

ється усе більше уваги. Вагомим чинником подаль-

шої розбудови цієї сфери є врахування досвіду 

країн-членів Європейського Союзу щодо подаль-

шого застосування інформаційних технологій у си-

стемі підготовки фахівців ІТ-підрозділів органів 

публічної влади. Для забезпечення ефективного їх 

запровадження та подальшого функціонування в 

Україні необхідно створити належне нормативно-

правове підґрунтя. 

Аналіз останніх публікацій за проблемати-

кою та визначення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. ІТ-підрозділи за кордоном ві-

діграють вагому роль у захисті національної без-

пеки і оборони своїх країн. Для їх належного функ-

ціонування країнами Європейського Союзу впрова-

джуються сучасні інформаційні технології, 

здійснюється сприяння інноваційним процесам у 

систему підготовки та підвищення кваліфікації фа-

хівців, вдосконалюється відповідна нормативна 

база. 

Тому вважаємо актуальним дослідження щодо 

зарубіжного досвіду, зокрема країн ЄС, стосовно 

вивчення питання нормативно-правового забезпе-

чення підготовки фахівців ІТ-підрозділів та можли-

вості його впровадження в Україні. 

Окремим аспектам вивчення зарубіжного дос-

віду щодо підготовки фахівців ІТ-підрозділів, їхнім 

проблемам, впровадження освітніх інновацій у ви-

щих навчальних закладах країн світу, підготовки 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій 

присвячені праці І. Артьомова, М. Бендаса, О. Бон-

даренка, К. Глущенко, О. Карпенка, В. Маркова, 

О. Маркової, Н. Павлика та інших. 

Незважаючи на значний науковий інтерес 

щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахів-

ців ІТ-підрозділів, розвитку інформаційної складо-

вої державного управління, його цифровізації, досі 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1212/2000?find=1&text=%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3#w19
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відсутні наукові розвідки щодо вивчення питання 

нормативно-правового забезпечення підготовки 

фахівців ІТ-підрозділів в країнах ЄС. 

Формулювання цілей (мети) статті. В основу 

дослідження як основну мету покладено необхід-

ність аналізу досвіду країн-членів Європейського 

Союзу щодо нормативно-правового забезпечення 

підготовки фахівців ІТ-підрозділів, вивчення кра-

щих практик інститутів зв’язку та цифровізації для 

вироблення стратегічно важливих напрямів для 

адаптації та можливості імплементації окремих по-

ложень міжнародного законодавства у національне. 

Також автором пропонується органам держав-

ної влади взяти до уваги досвід інститутів зв’язку 

та цифровізації країн-членів Європейського Союзу 

та сформульовані напрями удосконалення відпові-

дної нормативно-правової бази стосовно підгото-

вки фахівців ІТ-підрозділів, які можуть бути вико-

ристані зазначеними органами державної влади як 

рекомендації для розвитку власної системи підгото-

вки фахівців ІТ-підрозділів. 

Виклад основних результатів та їх обґрунту-

вання. Підписання Угоди України з ЄС про асоці-

ацію, визнання європейської інтеграції стратегіч-

ним зовнішньополітичним пріоритетом України, 

прийняття нового Закону України “Про вищу 

освіту” висувають нові завдання на шляху до євро-

пейського і світового освітнього простору для за-

безпечення високотехнологічного та інноваційного 

розвитку держави, потреб суспільства і ринку праці 

у кваліфікованих фахівцях. 

На сьогодні одним із проблемних питань в Ук-

раїні є підготовка фахівців нової якості, здатних 

творчо мислити, швидко орієнтуватися в сучасних 

інформаційних технологіях, приймати нестандар-

тні рішення, вчитися і удосконалюватися протягом 

усього життя. 

У процесі реалізації зазначених питань повною 

мірою необхідно використовувати досвід роботи 

університетів сусідніх країн Європи та співпрацю в 

рамках виконання міжнародних освітніх програм, 

що сприятиме інтеграції української освіти в євро-

пейський освітній та науковий простори. 

При підготовці кваліфікованих фахівців галузі 

інформаційних технологій для потреб державних 

органів, безперечно, буде у нагоді досвід країн-чле-

нів Європейського Союзу щодо нормативно-право-

вого забезпечення підготовки фахівців ІТ-

підрозділів та зазначеної галузі в цілому. 

Питання розвитку інформаційних технологій 

на європейському просторі активно впроваджу-

ються Європейським Союзом. Так, тільки протягом 

2016 року Європейською комісією та Радою Євро-

пейського Союзу прийнято Європейську стратегію 

співпраці інтелектуальних транспортних систем на 

шляху до спільної, мережевої і автоматизованої мо-

більності, План дій ЄС “електронний уряд” на пе-

ріод 2016 – 2020 років: прискорення цифрового пе-

ретворення державного управління, та Європейсь-

кий кодекс електронних комунікацій. 

Зазначені документи створені для прискорення 

модернізації державного управління в Європейсь-

кому Союзі, сприяння координації та співпраці між 

державами-членами та Європейською Комісією, у 

тому числі щодо підготовки та підвищення кваліфі-

кації фахівців ІТ-підрозділів. Проведений Європей-

ською Комісією аналіз виконання таких планів вка-

зує на позитивний вплив щодо розвитку електрон-

ного уряду на європейському та національному 

рівнях, згуртування національних стратегій в обла-

сті електронного уряду, а також обмін передового 

досвіду і сумісності рішень між фахівцями сфери 

інформаційних технологій [1, 2, 3]. 

Крім цього, 14 вересня 2017 року у Брюсселі 

прийнято спільне рішення “Опір, стримування і 

оборона: побудова сильної кібернетичної безпеки 

для ЄС”, яке є платформою навчання і освіти для 

подолання поточного дефіциту навичок в області 

кіберзахисту. Пріоритетами такого рішення є спри-

яння сумісності ІТ-підрозділів країн Європейського 

Союзу за допомогою узгоджених стандартів і вимог 

у сфері кібер-оборони, зміцнення співпраці щодо 

підготовки, а також гармонізація вимог до навчання 

фахівців сфери інформаційних технологій [4]. 

У Швеції теж зроблені певні кроки зі ство-

рення та розвитку інформаційних технологій про-

тягом останніх років. Так, на сьогодні основну за-

конодавчу базу у цій сфері складають Закони про 

захисну безпеку, про архіви, про персональні дані, 

про радіозв’язок та постанова Уряду з інформацій-

ної безпеки. А 17 листопада 2017 року Міністерст-

вом юстиції у мережі Інтернет опубліковано Стра-

тегію кібербезпеки Швеції, яка є виразом всеосяж-

них пріоритетів Уряду і покликана представляти 

собою платформу для продовження роботи в обла-

сті захисту інформаційних технологій. Основними 

пріоритетами Стратегії визначено:  

- забезпечення системного і комплексного під-

ходу у забезпеченні безпеки; 

- розширення можливостей для запобігання, 

виявлення і управління кібератаками та іншими ІТ-

інцидентами; 

- підвищення рівня знань громадян Швеції у 

сфері ІТ-технологій та зміцнення міжнародного 

співробітництва [5]. 

За допомогою цієї Стратегії Уряд підтримує 

зусилля і взаємодію, які вже існують в суспільстві 

для підвищення кібербезпеки. Загалом зазначена 

стратегія охоплює все суспільство в цілому, тобто 

центральні органи державної влади, муніципалі-

тети та окружні ради, компанії, організації та при-

ватні особи. 

З метою забезпечення сталого зростання і 

сприяння соціальній інтеграції населення, розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій в регіоні 

і створення єдиного цифровий ринку в Європі ще 

одним членом Європейського Союзу – Румунією 

впроваджуються сучасні інформаційні технології та 

здійснюється сприяння інноваційним процесам у 

систему підготовки та підвищення кваліфікації фа-

хівців ІТ-підрозділів. Так, Міністерством інформа-

ційного суспільства Румунії у січні 2016 року опуб-

ліковано Національну стратегію: Цифровий поря-

док денний для Румунії до 2020 року, яку було 

розроблено відповідно до пріоритетів уряду Руму-

нії. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1212/2000?find=1&text=%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3#w19
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На основі пріоритетів, встановлених Європей-

ською комісією і затверджених Національною стра-

тегією, заходи, які до 2020 року будуть реалізовані 

в галузі освіти за допомогою інформаційних техно-

логій, розділені на три категорії, а саме: 

- освіта через інформаційні технології на ос-

нові навчальної діяльності; 

- освіта через інформаційні технології на ос-

нові позаурочної діяльності; 

- неперервна професійна освіта – навчання 

протягом усього життя (Life-Long-Learning) з вико-

ристанням інформаційних технологій. 

Не оминув своєю увагою уряд Румунії і такий 

напрям як кібербезпека. Відповідно до положень 

Національної стратегії кібербезпеки, навчання в об-

ласті боротьби з кіберзлочинністю та навчання для 

людей, які працюють в області кібербезпеки, є на-

ціональним пріоритетом для держави і є основною 

вимогою для електронної інфраструктури мереж 

передачі даних та послуги електронних комуніка-

цій [6]. 

Одним із обов’язків державного органу будь-

якої країни є забезпечення можливості прохо-

дження навчання, необхідного державному служ-

бовцю для виконання своїх посадових обов’язків. 

При цьому державним службовцям створюються 

необхідні умови для підвищення рівня своєї профе-

сійної компетентності. Саме з такою метою, розпо-

рядженням Голови Ради Міністрів Польщі від 6 жо-

втня 2010 року, затверджені докладні умови органі-

зації і проведення навчання на державній службі 

[7]. 

Крім вивчення положень адміністративного 

права, питань фінансів і аудиту, державних закупі-

вель та доступу до публічної інформації, підготовка 

державних службовців Польщі у тому числі вклю-

чає в себе підвищення рівня знань з інформаційних 

технологій. Таке навчання вдосконалює сучасні на-

вички та компетентності, формує необхідні знання, 

забезпечує і підвищує рівень професійної компете-

нтності державних службовців та реалізації цілесп-

рямованого процесу їх особистісного та професій-

ного зростання. 

За останні роки Польща демонструє послідо-

вну державну політику боротьби із кіберзагрозами 

та може похвалитися певними здобутками в цьому 

контексті як одна з небагатьох держав, що вже 

прийняла відповідні зміни до законодавства. 1 сер-

пня 2018 року Президент Польщі підписав Закон 

про національну систему кібербезпеки, положення 

якого у тому числі враховують діяльність, 

пов’язану з освітніми програмами, інформацією і 

навчання по кібербезпеці фахівців ІТ-підрозділів 

[8]. Положення зазначеного закону передбачають 

впровадження національного навчання в сфері кі-

бербезпеки, наукових досліджень і розробок в сфері 

інформаційних технологій, підвищення рівня обіз-

наності, а також участь польських збройних сил та 

фахівців ІТ-підрозділів у спільних навчаннях в об-

ласті кібербезпеки. 

Участь у заходах щодо зміцнення міжнарод-

ного співробітництва шляхом утворення спільних 

груп, проведення спільних операцій, обміну інфор-

мацією та досвідом, у тому числі навчання фахівців 

ІТ-підрозділів є одними з пріоритетних завдань всіх 

країн Європейського Союзу.  

Як приклад, варто навести досвід Італії. Зако-

нодавство країни щодо підготовки фахівців ІТ-

підрозділів ґрунтується на Національному плані із 

захисту кіберпростору та безпеки інформаційно-ко-

мунікаційних технологій 2013 року [9] та на Осно-

вах національної стратегії щодо безпеки кіберпрос-

тору 2013 року [10]. Крім міжвідомчих навчань з ін-

формаційних технологій, велика увага 

приділяється міжнародним навчанням із залучен-

ням фахівців ІТ-підрозділів країн-членів Європей-

ського Союзу та інших держав. Так, за підтримки 

Уряду, збірна Італії щороку приймає участь у чем-

піонаті Європи з комп’ютерної безпеки, представ-

никами якої є самі талановиті хакери Італії. Зма-

гання полягають у захисті сайтів і створенні вірусів, 

здатних “поставити” комп’ютер і смартфон. “Рі-

вень компетентності хлопців виріс”, – пояснює тре-

нер 33–річний Марко Скварчіна, дослідник в обла-

сті інформаційної безпеки. “Бачачи їх поліпшення 

під час нашої міжнародної конкуренції, ми отриму-

ємо більше задоволення. У минулому році нам вда-

лося класифікувати себе на Def Con в Лас-Вегасі, в 

битві між кращими хакерами в світі і 24 командами, 

які ми розмістили. У 2009 році, коли я починав, це 

було тільки мрією, сьогодні це реальність” [11]. 

Крім цього, з метою тестування і підвищення 

національної готовності, підвищення кваліфікації 

спеціалістів ІТ-сфери, а також захисту критично ва-

жливих інфраструктур, мереж і комп’ютерних сис-

тем Уряд Італії бере активну участь в Міжнарод-

ному телекомунікаційному союзі “Міжнародне ба-

гатостороннє партнерство проти кіберзагроз” (ITU-

IMPACT) та у Європейській платформі мережевої 

та інформаційної безпеки (NIS). Таке навчання, без-

перечно, дозволяє отримувати повну підтримку 

міжнародної спільноти в галузі інформаційних тех-

нологій, та надає захист національній інтелектуаль-

ній власності і технологічним інноваціям. 

Результати дослідження зарубіжного досвіду 

інших країн ЄС, щодо нормативно-правового забез-

печення підготовки фахівців ІТ-підрозділів, наве-

дено в наступній таблиці. 
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Таблиця 

Нормативно-правове забезпечення підготовки фахівців ІТ-підрозділів країн ЄС 

Країна  

ЄС 

Документи, що ре-

гулюють питання  

підготовки фахівців  

ІТ-підрозділів 

Відповідальні ор-

гани 

Основні положення документа (в частині 

підготовки фахівців  

ІТ-підрозділів) 

А
вс

т
р

ія
 

Національна страте-

гія безпеки інформа-

ційно-комунікацій-

них технологій (2012 

р.) [12] 

Керівна група з кі-

бербезпеки 

Організація підготовки та підвищення кваліфі-

кації фахівців у сфері інформаційно-комуніка-

ційних технологій. 

Стратегія кібербез-

пеки (2013 рік) [13] 

Експертний центр з 

питань кіберзлочин-

ності 

Проведення навчань та проектів транснаціона-

льного співробітництва. 

Щорічна Урядова ініціатива щодо інформу-

вання, навчання, наукових досліджень і розро-

бок. 

Забезпечення повноцінного і достатнього рі-

вня кваліфікації в галузі інформаційних техно-

логій. 

В
ел

и
к
о

б
р

и
т

а
н
ія

 

Національна страте-

гія кібербезпеки  

(2011 рік) [14] 

Центр захисту наці-

ональної інфрастру-

ктури 

Управління кібер-

безпеки та інформа-

ційного забезпе-

чення 

Проведення навчань з метою забезпечення 

підготовки до кіберінцидентів. 

Співпраця з Міжнародним союзом елект-

розв’язку (МСЕ) для підтримки навчання за 

технічними стандартами. 

Е
ст

о
н
ія

 

Стратегія кібербез-

пеки (2014 рік) [15] 

Управління інфор-

маційних систем 

Департамент захи-

сту важливих 

об’єктів інфрастру-

ктури 

Навчання фахівців ІТ-підрозділів, дошкільни-

ків, а також старших дітей, із залученням бать-

ків і вчителів, на базі Інформаційно-технологі-

чного фонду освіти з кібербезпеки. 

Підготовка фахівців на базі Талліннського те-

хнологічного університету та Тартуського уні-

верситету з кібербезпеки та в галузі цифрових 

технологій. 

Ф
р

а
н
ц

ія
 Стратегія безпеки та 

оборони інформацій-

них систем (2011 

рік) [19] 

Національна служба 

безпеки інформа-

ційних технологій 

Підвищення інформованості молодих 

суб’єктів, навчання в області цифрових техно-

логій та кібербезпеки. Вивчення коротко-, се-

редньо- і довгострокових потреб у підготовці 

фахівців. 

Іс
п

а
н
ія

 

Національна страте-

гія кібербезпеки  

(2013 рік) [16] 

Національний центр 

криптології 

Національний центр 

розвідки 

Національна служба 

безпеки 

Підтримання належного рівня навчання з кібе-

рбезпеки для підвищення іспанської промис-

ловості. Розробка навчальних модулів для се-

нсибілізації в кібербезпеці. Забезпечення ко-

ординованих дій державних установ та 

приватного сектора в міжнародних навчаннях 

та моделюванні. 

Н
ім

еч
ч
и

н
а

 

Національний план 

із захисту інформа-

ційної інфраструк-

тури (2005 рік) [17] Федеральне управ-

ління інформаційної 

безпеки 

Забезпечення доступності, цілісності та нав-

чання в галузі використання інформаційних 

технологій. Сприяння Федерального уряду 

стосовно розвитку надійних німецьких ІТ-

продуктів і послуг, а також навчання у сфері 

інформаційних технологій. Підтримка науко-

вих досліджень, залучення німецьких підпри-

ємств в міжнародних науково-дослідних і тех-

нологічних програмах. 

Стратегія кібербез-

пеки (2011 рік) [18] 

Захист доступності інформації і комунікацій-

них технологій, достовірності та конфіденцій-

ності даних в кіберпросторі. Навчання новим 

технологіям, розробка інноваційних планів, 

національні і міжнародні заходи. 
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Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Проведений аналіз досвіду країн-членів Єв-

ропейського Союзу щодо нормативно-правового 

забезпечення підготовки фахівців ІТ-підрозділів 

дає можливість зробити такі висновки: 

підготовка фахівців ІТ-підрозділів за кордоном 

здійснюється відповідно до нормативно-правових 

актів країн ЄС, які затверджуються на державному 

рівні; 

з урахуванням активного розвитку інформа-

ційних технологій у світі, велика увага посадов-

цями усіх рівнів країн ЄС приділяється: 

– впровадженню кібербезпеки в усі сфери сус-

пільного життя, і перш за все – у навчання фахівців 

ІТ-підрозділів; 

– належній фінансовій підтримці сфери інфор-

маційних технологій;  

розвиток інформаційних технологій, насампе-

ред кібербезпеки, у країнах Європейського Союзу 

із стабільною економікою, у порівнянні з країнами, 

які на сьогодні переживають трансформаційні еко-

номічні процеси, перебуває у найбільш розвине-

ному стані; 

у більшості країн ЄС до вивчення питань інфо-

рмаційних технологій, крім фахівців ІТ-підрозділів, 

активно залучається молодь, у тому числі й на між-

народному рівні; 

підготовка фахівців ІТ-підрозділів у країнах 

Європейського Союзу здійснюється як шляхом на-

вчання у вищих навчальних закладах так і шляхом 

підвищення кваліфікації (участь у тренінгах, семі-

нарах тощо). 

Вивчення нормативно-правового забезпечення 

підготовки фахівців ІТ-підрозділів країн-членів Єв-

ропейського Союзу дає змогу виокремити стратегі-

чно важливі напрями, які можуть бути використані 

органами державної влади для подальшої адаптації 

та можливої імплементації окремих закордонних 

положень у національне законодавство, які пропо-

нується реалізовувати шляхом: 

розробки та затвердження Національної про-

грами навчання загальним і професійним цифровим 

компетенція, ІТ-технологіям та знанням; 

розробки та затвердження єдиного нормати-

вно-правового акта, який би унормовував питання 

підготовки, атестації, переатестації та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері кіберзахисту для пот-

реб державних органів, військових формувань і 

правоохоронних органів; 

організації та проведення конференцій, семіна-

рів, форумів, засідань, круглих столів, тренінгів, на-

вчань з галузі інформаційних технологій для фахів-

ців ІТ-підрозділів на базі Центрів підвищення ква-

ліфікації з інформаційних технологій, роботу яких 

організувати за територіальним принципом. 
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АНОТАЦІЯ 

Показано, що розвиток Українських електричних мереж відповідно концепції Smart Grid потребує 

комплексного підходу до формування стратегії інтелектуалізації мереж. Запропоновано, в рамках даної 

стратегії, розширення функцій системи АСКОЕ в зв’язку зі збільшенням джерел розосередженого генеру-

вання; вдосконалення системи SCADA, як одного із варіантів методу комунікації на різних рівнях поста-

чальників та споживачів електричної енергії; спільне використання систем WAMS і модернізованої сис-

теми SCADA, як вдосконаленого інструменту підтримки прийняття рішень щодо надійності електричної 

мережі та максималізації її пропускної здатності; одночасне підвищення інформативності розподілу, пе-

редачі та споживання електричної енергії і перегляду концепції формування електричної мережі щодо си-

лового обладнання; виділення розподільчих мереж 6 - 10 кВ в окремий блок диспетчерського керування 

та збору даних для оптимізації роботи оперативно - диспетчерського персоналу та підвищення надійності 

електропостачання.  

ABSTRACT 

The article shows that the development of Ukrainian electrical networks in accordance with the concept of 

Smart Grid requires a comprehensive approach to the formation of strategy for network intellectualization. It is 

proposed, within the framework of this strategy, to expand the functions of the ASCAPC system by increasing the 

variety of low-power generation sources; improvement of the SCADA system as one of the variants of the method 

of communication at different levels of electricity suppliers and consumers; joint use of WAMS systems and the 

modernized SCADA system as an improved tool to support decision-making on the reliability of the electrical 

network and maximize its throughput; simultaneous increase of informativeness of distribution, transmission and 

consumption of electric energy and revision of the concept of formation of an electric network concerning the 

power equipment; allocation of 6 - 10 kV distribution networks in a separate block of dispatch control and data 

collection for optimization of work of operative - dispatching personnel and increase of reliability of power supply. 

Ключові слова: електрична мережа, інтелектуалізація, концепції Smart Grid, Україна, управління, ци-

фровізація. 

Keywords: electric network, intellectualization, Smart Grid concepts, Ukraine, management, digitalization. 
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Постановка проблеми. Наразі Українська 

електроенергетика розвивається згідно настанов 

Європейського Союзу (ЄС) для можливості забез-

печення співробітництва та інтеграції ринку елект-

ричної енергії на європейському та загальнодержа-

вному рівнях. Для досягнення засад, які регламен-

туються Європейською енергетичною політикою та 

викладенні в нинішній нормативній базі, необхідно 

покращення інформативності передачі електричної 

енергії [2, с.43; 6]. 

Інформатизація – це шлях до інтелектуально-

сті та взаємозв'язку між різними системами. Дані 

від підключених датчиків мережі та з багатьох ін-

ших джерел стають основним ресурсом для автома-

тизованого, успішного та вигідного управління ме-

режею. Покращення інформатизації шляхом засто-

сування цифрових технологій є основною течією, 

яка вже порушила медіа-індустрію, роздрібну тор-

гівлю, туристичне розміщення та транспортний се-

ктор. Ця тенденція також впливає на енергетичний 

сектор. Відповідно до тенденції її розвитку вона 

може змінити саму природу управління мережею та 

активно реагувати на виклики та можливості все 

більш розподілених та декарбонізованих мереже-

вих ресурсів, що дозволить сформувати цифрову 

мережу. 

Цифрова мережа з інтелектуальними підстан-

ціями та датчиками, розташованими у критичних 

точках, яка забезпечує більш ефективне управління 

мережею. Це відкриває шлях для прогнозного об-

слуговування та використання активів для конкрет-

ної ситуації, що, зрештою, зміцнить можливості са-

мовідновлення. Розумний дизайн платформ і біз-

нес-моделей, що базуються на даних, може 

дозволити комунальним службам створювати нові 

потоки доходу, навіть з активів, якими вони не во-

лодіють [1, с.7].  

Одними із вирішальних завдань які впливають 

на необхідність покращення інформативності елек-

тричної мережі являється: необхідність зміни стру-

ктури генерації, поява розосереджених джерел від-

носно малої потужності; необхідність моніторинг 

попиту споживаної потужності та її пропозиції на 

перспективу та близько до реального часу, необхід-

ність управління складом і потужністю підключе-

них електроустановок, спираючись на данні розум-

них систем обліку; покращення рівня діагностики 

електричної мережі та її елементів з урахуванням 

впливу на навколишнє середовище; попередження 

аварійних ситуацій, самодіагностика, необхідність 

розробки самовідновлюваних систем. 

Реалізація вище перелічених завдань являється 

актуальною для електроенергетики України. Для 

вирішення якої необхідне забезпечення новітньої 

технологічної бази поєднаної в одну систему.  

Аналіз публікацій. За основу початкового 

аналізу шляху розвитку інформатизації Української 

електроенергетики можна взяти засади викладені в 

Європейській концепції Smart Grid та вимоги пра-

вил доступу до мережі для транскордонного обміну 

електричної енергії згідно регламенту ЄС 

№714/2009: 

До основних термінів, які трактує Європейська 

концепція Smart Grid можна віднести: гнучкість: за-

доволення вимог споживачів і здатність реагувати 

на зміни та проблеми в майбутньому; доступність: 

можливість підключення для всіх учасників до ме-

реж. Зокрема, «інтелектуальна» мережа повинна 

бути доступною для джерел поновлюваної енергії 

та для ефективних і надійних локальних джерел ге-

нерації з нульовим або низьким рівнем викидів ву-

глецю; надійність: мережа повинна бути надійною 

і забезпечувати високу якість постачання електрое-

нергії; економічність: оптимальний результат дося-

гається за рахунок інновацій, ефективного регулю-

вання і управління розподілом електроенергії та 

єдиних умов конкуренції. [2, с. 45] 

Державні структури в країнах ЄС розглядають 

концепцію Smart Grid як ідеологію національних 

програм розвитку електроенергетики, енергетичні 

компанії – як базу для забезпечення стійкої іннова-

ційної модернізації своєї діяльності, компанії-виро-

бники обладнання та технологій – як основу опти-

мізації бізнесу [1, с.7]. 

Основними положеннями регламенту вимог 

правил доступу до європейської електричної ме-

режі можна вважати те що оператори системи пере-

дачі несуть відповідальність за підтримання, збере-

ження і відновлення безпеки взаємопов'язаних сис-

тема з високим рівнем надійності і якості, що в 

даному контексті є суттю в полегшенні транскор-

донної торгівлі, та те що генеруючи модулі повинні 

відповідати технічним можливостям з співставлен-

ням до безпеки системи. На основі цього Українсь-

кий оператор системи передачі електричної енергії 

повинен пройти сертифікацію щодо відповідностям 

вимог та забезпечення відповідного рівня розпо-

ділу, передачі та споживання електричної енергії, 

який орієнтований на прозорість, енергоефектив-

ність та надійність електричних мереж.  

Мета статті. Виконати дослідження шляхів 

розвитку Українських електричних мереж відпо-

відно концепції Smart Grid для підвищення інфор-

мативності розподілу, передачі та споживання еле-

ктричної енергії. 

Матеріали дослідження.  

Аналіз та доцільність впровадження в Ук-

раїнські електричні мережі сучасних інформа-

ційних технологій. З нинішніх систем оцінки 

стану електричної мережі, які реалізовані на даний 

час та потребують вдосконалення відповідно кон-

цепції Smart Grid являються системи АСКОЕ та 

SCADA  

Напрям розвитку системи АСКОЕ орієнту-

ється на керування попитом та технології прогнозу-

вання для покращення стимулювання активної уча-

сті споживача шляхом тарифоутворень. Це стосу-

ється не тільки промисловості, а й побутових 

споживачів. Відміна субсидіювання та стимул до 

зміни енергоспоживання, застосування заходів 

щодо енергоефективності або генерація в мережу, в 

залежності від зміни ціни на електроенергію є од-

ними з основних способів регулювання стану елек-

тричної мережі «активним» споживачем. Для впро-
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вадження такого регулювання необхідно викону-

вати своєчасне сигналювання споживачів та висо-

кий рівень оперативності при прийнятті рішень 

щодо тарифоутворень, які будуть базуватися на 

аналізові стану мережі. Основним обладнанням, 

яке перетворює звичайного споживача в активного 

є джерела розосередженої генерації, системи керу-

вання навантаженням споживача, акумуляторні ба-

тареї. Використання джерел розподіленої генерації 

та системи керування навантаженням споживача в 

залежності від попиту на електроенергію є основ-

ним способом отримання економічного ефекту для 

споживача та автоматичним коригуванням системи 

електропостачання, також такий симбіоз стимулює 

використання засобів накопичення електричної 

енергії. [3, с.7; 5, с.20]. 

Наступним кроком щодо розвитку мереж з ак-

тивними споживачами можуть бути мережі виді-

лені в окремі сегменти, які можуть працювати відо-

кремлено від загальної мережі або разом з нею, по-

єднуючи в собі різні розподілені засоби генерації, 

та оснащені власною системою регулювання та ав-

томатикою (micro Grid) [5, с.17].  

В рамках впровадження політики диспетчери-

зації транскордонних потоків щодо підвищення ін-

телектуалізації Українських електричних мереж 

планується покращення наявної систему збору та 

аналізу даних Scada на верхньому та підстанцій-

ному рівнях [2, с.45].  

До існуючої системи Scada будуть додані сис-

теми управління енергоспоживанням, автоматич-

ного регулюванням частоти та потужності, аналізу 

надійності роботи енергосистеми, диспетчерського 

стимулятора, управління заявками на вивід в ре-

монт енергетичного обладнання. Окрім цього 

SCADA може бути одним із варіантів методу кому-

нікації на різних рівнях постачальників та спожива-

чів електричної енергії. 

Адаптивний характер мережі є одною із осно-

вних цілей мереж майбутнього задля якого необ-

хідне впровадження новітніх інформативних техно-

логій. В першу чергу механізм адаптації покладе-

ний в основу технології гнучких ліній 

електропередач та направлений на оцінку спожи-

вання реактивної потужності і включення в мережу 

компенсаційних пристроїв. Гнучкі системи переда-

вання змінного струму допомагають зменшити 

втрати електричної енергії під час її передачі на 

значні відстані та дають змогу керувати електрич-

ними мережами в режимі близькому до реального 

часу, змінюючи перетоки потужності.  

На сьогодні Україна вже має досвід у застосу-

ванні керованих мереж на основі системи FACTS в 

ряді перетинів системного оператора. Дана сис-

тема, в першу чергу, базується на принципах по-

вздовжньої та поперечної компенсації реактивної 

потужності з тиристорним управлінням, та вико-

нана на базі мікропроцесорних пристроїв що дозво-

ляє оперативно керувати перемиканнями та здійс-

нювати моніторинг в реальному часі. Для масштаб-

ного залучення даної системи потребується 

побудова динамічної моделі ОЕС України та дета-

льний аналіз впливу компенсаційних пристроїв. В 

розподільчих мережах здебільшого використову-

ються контакторні конденсаторні установки для ре-

гулювання перетоків реактивної потужності до ро-

зосереджених споживачів малої потужності [2., 

с.47; 4 с.229].  

Серед залучуваних пристроїв аналізу мережі 

які виводять інформативність Українських елект-

ричних мереж на новий рівень можна вважати сис-

тему WAMS, яка проводить виміри фазових векто-

рів мережі  

В рамках інформатизації мережі для покра-

щення аналізу перехідних процесів та більш чіткого 

представлення щодо стійкості електричної мережі 

реєстратори перехідних процесів планується вста-

новити на всіх блоках АЕС, ТЕС, ГАЕС, на всіх іс-

нуючих та потенційних ВЕС (від 10 МВт) та СЕС 

(від 5 МВт). Принциповою перевагою застосування 

даної системи являється значне число вимірювань 

за одиницю часу [2., с48.].  

Використання системи WAMS в комплексі з 

модернізованою системою SCADA можливо сфор-

мувати вдосконалений інструмент підтримки прий-

няття рішень щодо надійності мережі та максималі-

зації її пропускної здатності за умов зменшення 

втрат електричної енергії. Застосування даної сис-

теми покращить уявлення про динамічні процеси в 

електричній мережі для детального аналізу застосу-

вання системи FACTS. 

Дослідження концепції формування Укра-

їнських електричних мереж відповідно концеп-

ції Smart Grid щодо силового обладнання. На да-

ний момент Українські електричні мережі знахо-

диться в деякій мірі в розбалансованому, 

перехідному стані. Перехід від енергоємних шляхів 

отримання електричної енергії до більш екологіч-

них та відновлюваних джерел, на разі, приводить до 

вигідніших умов імпорту електричної енергії з су-

сідніх енергосистем, а ніж купівля електроенергії 

на внутрішньому ринку. Дорожчання електричної 

енергії на внутрішньому ринку через зміну вироб-

люваної потужності в секторі атомної та теплової 

енергетики в стані карантинної кризи та на фоні га-

рантованої закупівлі «зеленої» електричної енергії 

створили привабливі умови щодо імпорту електри-

чної енергії. Це не суперечить правилам ринку з од-

нієї сторони, створюючи більше різноманіття щодо 

цінової політки, проте суперечить шляху розвитку 

наміченого українським керівництвом у сфері ене-

ргетики. 

Покращення наявного рівня інформатизації та 

виведення її на новий рівень повинен проводитися 

одночасно з переглядом концепції формування еле-

ктричної мережі щодо силового обладнання, яке 

пов’язане з економічним занепадом більшості ви-

робничих структур. Зменшення потреби в наванта-

женні серед промислових підприємств та збіль-

шення обсягів споживання електроенергії в сус-

пільному секторі викликали зміну розподілу 

завантаженості силових трансформаторів на підста-

нціях. В зв’язку з недостатністю фінансування, ке-

рівництво на рівні обласних електричних мереж за-

довольняються існуючим парком трансформаторів, 



Sciences of Europe # 66, (2021)  33 

проводять заміни трансформаторів на окремих під-

станціях, спираючись на доцільність застосування 

в залежності від рівня втрат короткого замикання та 

холостого ходу. Більшість трансформаторів відпра-

цювали свій ресурс та не відповідають заявленим 

характеристикам заводів виробників щодо нормо-

ваного рівня втрат. Це говорить про необхідність 

перегляду номенклатури потужностей силових тра-

нсформаторів, яка буде відповідати Українським 

реаліям [7].  

В розподільчих мережах необхідно забезпе-

чити необхідний рівень автоматизації, саме повну 

автоматизацію підстанцій 110 і 35 кВ та створення 

пунктів секціонування з телеуправлінням та теле-

вимірюванням в розподільчих мережах 6, 10 кВ. 

Мережі напругою 6, 10 кВ майже повністю керу-

ються ручним способом, який приводить до низької 

швидкості здійснення оперативних відключень, що 

неприпустимо для мережі в якій зростає значна кі-

лькість джерел розподіленої генерації. Виділення 

розподільчих мереж 6, 10 кВ в окремий блок диспе-

тчерського керування та збору даних дозволить 

майже миттєво реагувати на коливання які виника-

ють в мережі, оцінити загальний стан мережі вико-

нати оперативні відключення за лічені хвилини та 

дозволить вчасно локалізовувати ділянки мережі 

які можуть викликати збурення в тому чи іншому 

режимі, не кажучи про оптимізацію роботи опера-

тивно - диспетчерського персоналу, скорочення за-

трат на обладнання, підвищення надійності елект-

ропостачання.  

З огляду на вищесказане, можна зробити ви-

сновок що Українська енергетика зробила перші 

кроки в напрямку концепцій Smart Grid на шляху до 

створення інтелектуальних мереж запроваджених 

іншими країнами, але для подальшого розвитку по-

требує формування чіткої концепції та стратегії, 

яка б якомога більше відповідала Українським реа-

ліям, в тому числі й щодо силового обладнання еле-

ктричних мереж. 

Висновок. Проведені дослідження дозволили 

комплексно проаналізувати й визначити основні 

шляхи розвитку Українських електричних мереж 

відповідно концепції Smart Grid, а саме: розши-

рення функцій системи АСКОЕ в зв’язку зі збіль-

шенням джерел розосередженого генерування; вдо-

сконалення системи SCADA, як одного із варіантів 

методу комунікації на різних рівнях постачальників 

та споживачів електричної енергії; використання 

системи WAMS в комплексі з модернізованою сис-

темою SCADA, як вдосконаленого інструменту під-

тримки прийняття рішень щодо надійності електри-

чної мережі та максималізації її пропускної здатно-

сті; підвищення інформативності розподілу, 

передачі та споживання електричної енергії по-

винно проводитися одночасно з переглядом конце-

пції формування електричної мережі щодо сило-

вого обладнання; виділення розподільчих мереж 6, 

10 кВ в окремий блок диспетчерського керування 

та збору даних дозволить оптимізувати роботу опе-

ративно - диспетчерського персоналу та підвищити 

надійності електропостачання. 

Таким чином, розвиток Українських електрич-

них мереж відповідно концепції Smart Grid потре-

бує комплексного підходу до формування стратегії 

інтелектуалізації мереж. 
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АННОТАЦИЯ 
Сейчас полезный и изысканный гранатовый сок (Punica granatum L.) служит очень ценной фруктовой 

основой продуктов, представляющих стиль жизни. Нутриентный профиль этого продукта уже изучался и 

продолжает изучаться, учитывая определенное влияние, которое может оказать на него место выращива-

ния гранатов и способ изготовления сока. Учитывая это, были исследованы свежевыжатые и пастеризо-

ванные сортовые соки прямого отжима зерен гранатов из Ширванской природно-экономической зоне 

Азербайджана. Промытые под краном плоды граната каждого сорта резали вручную с помощью острого 

ножа на две примерно равные доли и c помощью устройства MoonStar высвобождали находящиеся в них 

сочные зерна. Из зерен граната каждого сорта получали сок с помощью соковыжималки типа цитрус-пресс 

Kenwood JE290. Был проведен всесторонний анализ свежеотжатых и пастеризованных сортовых соков на 

основе установления описательных значений их аналитических свойств, с применением статистического 

метода обработки экспериментальных данных. Полученные данные могут быть использованы в марки-

ровке гранатовых соков из данного региона с целью защиты потребителей. 

ABSTRACT 
Today, healthy and refined pomegranate juice (Punica granatum L.) serves as a very valuable fruit base for 

lifestyle products. The nutritional profile of this product has already been studied and continues to be studied, 

given the certain influence that the place of growing pomegranates and the method of making juice can have on it. 

Taking this into account, fresh and pasteurized varietal juices of direct extraction of pomegranate seeds from the 

Shirvan natural and economic zone of Azerbaijan were studied. Washed under the tap, the pomegranate fruits of 

each variety were cut by hand with a sharp knife into two approximately equal parts and with the help of the 

MoonStar device, the juicy grains (arils) contained in them were released. From pomegranate seeds of each variety, 

juice was obtained using a citrus-press type juicer Kenwood JE290. A comprehensive analysis of freshly squeezed 

and pasteurized varietal juices was carried out on the basis of establishing the descriptive values of their analytical 

properties, using the statistical method of processing experimental data. The data obtained can be used in the 

labeling of pomegranate juices from this region in order to protect consumers. 

Ключевые слова: гранатовые соки из Геокчая, сортовые аналитические свойства, диапазон измене-

ний. 

Keywords: pomegranate juices from Geokchai, varietal analytical properties, range of changes. 

 

1. Introduction. 

The nutrient profile of pomegranate juice contains 

more than 30 food and biologically active substances, 

so it is not surprising that natural juice is the main prod-

uct of pomegranate processing [1, p. 4]. 

Pomegranate juice is considered a healing drink. It 

is recommended, first of all, to people whose body is 

weakened by any disease-thanks to the rich complex of 

substances necessary for the body, pomegranate juice 

can compete only with synthetic vitamin complexes, 

but unlike them, there is no doubt about how fully the 

useful substances from fresh juice will be absorbed. 

Thus, this drink acts on the entire system of the body as 

a whole, supporting the immune system and overall 

tone. 

In addition, the beneficial effects of pomegranate 

juice on specific organs were noted: the digestive sys-

tem, urogenital system, liver, kidneys, heart – this list 

can be continued for a long time. There is also evidence 

that some substances contained in this drink affect the 

human nervous system. 

Remember what we usually bring to family and 

friends if they are treated in the hospital? Is it pome-

granate juice? 

https://maxi.az/ru/meiset-texnikasi/ickilerin-hazirlanmasi/sirecekenler/kenwood-je290/
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But why has its popularity increased so dramati-

cally in recent years? Did we not know before that this 

product has an unusual, slightly tart, but refreshing and 

pleasant taste, stimulates the appetite, improves diges-

tion, contains sugars, organic acids, vitamins C, B2, B6, 

B9, B15, flavonoids, amino acids? Indeed, in the period 

from 1975 to 1999, a total of only 38 articles on garnet 

were published in Western countries, many of which, 

as noted [2, p. 347], were of dubious quality. 

But thanks to the Israeli scientist Lansky, by the 

end of the 90s of the last century, the attitude to the gre-

nade in the West began to change with incredible speed. 

Thanks to the efforts of Lanske E. P. and its supporters 

(Katz S. R., Newman R. A., etc.), the pomegranate has 

been elevated to the rank of the most popular fruits. 

Now pomegranate juice has already filled the shelves 

of European supermarkets. Especially after M. Aviram 

in 2000 reported that the real cause of atherosclerosis is 

the oxidation of bad cholesterol in the blood, which 

casts a shadow on the walls of blood vessels and thus 

clogs the vessels and hinders blood flow, and that peo-

ple who supplemented their diet with pomegranate 

juice managed to improve some key indicators of car-

diovascular diseases [3, p. 1070].  These reports made 

a splash in the scientific world at the time. The incom-

ing reports were so impressive that it led to a real pom-

egranate boom. Today, thanks to numerous scientific 

and clinical studies that were encouraging, garnet has 

become even more popular. In the last 10-15 years, the 

leaders of companies that produce alternative botanical 

therapies have succeeded so well that in the United 

States alone, many of them have become multi-billion-

aires [4, p. 250]. 

Pomegranate juice has already been used in the 

chemotherapy of patients with prostate cancer [5, p. 

14816; 6, p.372; 7, p. 7735]. The use of pomegranate 

juice in the treatment of HIV patients is also reported 

[8, p. 41]. Extract from pomegranate seeds and juice 

inhibited the development of lung carcinoma and tumor 

growth [9, p. 170]. Although the antioxidant, anti-ath-

erogenic, anti-cancer, antihypertensive, anti-inflamma-

tory and cardioprotective potential of pomegranate 

juice deserves further research, the existing results have 

served as the basis for its inclusion in the health-im-

proving cardiac diet [10, p.50]. It was found that the 

antioxidant potential of pomegranate juice is higher 

than that of red wine and green tea, and is induced 

through ellagotanins and hydrolyzed tannins [11, p. 

101]. Active anomeric ellagotanins are responsible for 

more than 50 % of the antioxidant potential of the juice 

[12, p. 2730]. Pomegranate juice is recommended to be 

included in the composition of sparing diets [13, p. 

361]. 

Yes, pomegranate is an extraordinary plant with a 

unique composition of substances that promote human 

health. But it is still extremely difficult to get hundreds 

of molecules in a single substance to act against the 

same disease in an environment where you are sur-

rounded by a whole world of science, where research-

ers are studying individual compounds as new thera-

peutic agents. 

Of course, it is impossible to imagine the life of a 

modern person without the currently prevailing medi-

cines with a limited composition and concentration of 

active substances in accordance with their therapeutic 

and other effects. 

Despite this, some experts continue to believe in 

the idea, which is based on the concentration of the en-

tire complex of natural properties of the whole pome-

granate fruit in one small therapeutic capsule, although 

from a scientific point of view it is associated with a 

huge problem caused by the need for the most accurate 

processing of data from multifactorial experiments. 

Supporters of such an idea, known as "herbal syn-

ergy" - "botanical synergy", believe that they will win 

this dispute and very soon come to the stage of its prac-

tical implementation-they will receive permission from 

the competent authorities for their production and use 

as means with a certain therapeutic effect. But it is still 

very difficult to win a dispute with the supporters of the 

currently dominant medicinal drugs in the form of indi-

vidual compounds, even though super-modern methods 

of conducting chemical, biological, etc. have now ap-

peared analysis and processing of the obtained results. 

The main thesis of the proponents of "herbal synergy" 

is that one standard agent (one compound) affects one 

single pathway, which means that cells can easily 

switch to the reserve pathway and become resistant to 

the drug, whereas in plant substances consisting of a 

complex of bioactive substances, one component en-

hances the effect of the other. 

In this regard, it makes special sense to increase 

awareness of the analytical properties of pomegranates 

in different regions that differ in their soil and climatic 

conditions. 

2. Materials and methods 

2.1. Objects of research. 

The research was carried out with juices of direct 

extraction of pomegranate seeds of different varieties 

from the Geokchai stronghold of the Research Institute 

of Fruit and Tea Growing, which is located in the Shir-

van natural and economic zone of Azerbaijan. 

2.2. Geographical location and natural conditions 

of the pomegranate fruit collection region for the prep-

aration of the average sample. 

The Shirvan natural and economic region is di-

vided into mountainous and lowland parts, located in 

the southwestern foothills of the Greater Caucasus 

Range and the Shirvan steppe. 

The low-lying part of the Shirvan zone includes 

seven administrative divisions, including Geokchay 

district, its center is the city of Geokchai. The strong 

point of the Research Institute of Fruit and Tea Grow-

ing is located at the western edge of this city at an alti-

tude of 94 m above sea level. Natural conditions are 

typical for the entire lowland part of the region Shirvan. 

The climate of the area is semi-dry with hot summers 

and warm winters. The absolute minimum temperature 

reaches (-18о C), the summer maximum temperature 

reaches (+42о C). Spring frosts end at the end of March, 

and autumn frosts occur in the third decade of Novem-

ber. The annual precipitation rate in the area ranges be-

tween 220-443 mm, and the sum of active temperatures 

is 4445-4550о C. The soils are mostly light brown and 
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meadow type. According to the mechanical composi-

tion of the soil of the experimental site, they belong to 

heavy loam. The plot area is 8.5 hectares, the garden 

was laid out in 1963, since then it has been updated sev-

eral times. 

2.3. Organization of the work and its venue. 

The fruits were collected in early November from 

all sides of three to five mature trees of the same vari-

ety, taking as an average sample 20 pieces of fruit typ-

ical in shape, color and degree of maturity, which were 

then placed in a single layer in wooden trays. In the 

same trays, they were delivered by covered vehicles to 

the laboratory of processing and storage Technologies 

of the Research Institute of Fruit and Tea Growing, lo-

cated in the Guba district about 500 km from the Geok-

chay stronghold. The juice was obtained on the next 

day after the fruit was harvested. 

2.4. Chemical analyses. 

Sampling for chemical analyses was carried out 

according to State standard of Russia - GOST 26313-

84. Samples were prepared according to GOST 26671-

85. 

The concentration of soluble solids was deter-

mined by Refractometer according to GOST 28562-90, 

total solids and water-soluble polyphenols - GOST 

24027.2-80, ascorbic acid - iodometric method accord-

ing to GOST 24556-89, water-soluble organic acid - ti-

tration in the presence of a color indicator on the Inter-

state standard ISO 750-2013. The mass fraction of total 

sugar, sucrose and monosaccharides was determined by 

the Bertrand method-GOST 8756.13-87. The amount 

of protein in the juices was determined by the Kjeldahl 

method in the modification [14, p. 346]. The method is 

based on the separation of protein from other nitrogen-

containing substances by precipitation of copper sulfate 

in an alkaline medium. The protein content in grams 

was determined by multiplying the calculated amount 

of nitrogen by a conversion factor of 6.25. 

The main feature of the method for determining 

anthocyanins is the measurement of the optical density 

of the test solutions before and after treatment with 

weak hydrogen peroxide [15, p. 65]. After treatment 

with weak hydrogen peroxide, the anthocyanins are dis-

colored, which allows us to subtract the optical density 

of the test solution from the optical density of the test 

solution before it is treated with weak hydrogen perox-

ide, and to determine the content of the anthocyanins 

themselves from the resulting difference. The optical 

density of solutions is measured at a wavelength of 490-

500 nm in a cuvette L = 1 cm. As a reference solution, 

methyl alcohol is used. The total content of anthocya-

nin pigments is calculated according to the calibration 

schedule compiled for the preparation of pure cyanidin 

("Phytopanacea", Russia). 

This method was used to obtain not only data on 

the content of anthocyanins in the juices themselves, 

but also data on the content of dark - colored pigments-

products of the degradation of anthocyanins, calculated 

from the difference between the values of the optical 

density of the studied solutions before and after treat-

ment with hydrogen peroxide. 

The determination of leucoanthocyanins and cate-

chins was carried out using methods based on the meas-

urement of the optical density of colored extracts. 

These methods are modified by different authors de-

pending on the objects of research [16, p. 119; 

167p.2270]. The determination of leucoanthocyanins is 

based on the redness of these compounds when heated 

with mineral acid. The determination of the total cate-

chin content is based on the reaction of vanillin with 

fruit catechins. 

Installing the concentration of anthocyanins, leu-

coanthocyanins, catechins and proanthocyanidins in the 

hood, expect their content in the material by the volume 

of extraction and sample weight according to the for-

mula (1): 

(1) A=C·V·100·100/m·1000, where a is the con-

tent of anthocyanins, leucoanthocyanins, catechins or 

proanthocyanidins in % of the wet weight of plant ma-

terial; C-concentration of anthocyanins, leucoanthocy-

anins, catechins or flavanols, was found in the calibra-

tion schedule, mg/ml; V is the volume of extract, ml; m 

– hanging plant material, g. 

2.5. Obtaining juices, conditions for their pre-pro-

cessing and storage. 

Washed under the tap, the pomegranate fruits of 

each cultivar were cut by hand with a sharp knife into 

two approximately equal parts and with the help of the 

MoonStar device, the juicy grains contained in them 

were released. 

Exactly, the fruit was tapped on all sides with a 

wooden spatula and cut horizontally into two parts (the 

cut should be even). Put cut down on the rack and con-

tinued to tap (long handle allows the blade to achieve a 

fairly large amplitude, wide edge does not spoil the 

skin, it is better not to allow grenades burst, otherwise 

the partition will get into the grain). They turned over 

the pomegranate and were happy with the result. The 

same thing was done with the other half (figure). 

 
Fig. Extraction of pomegranate seeds using the MoonStar device. 

 

From pomegranate seeds of each variety, juice 

was obtained using a citrus-press type juicer Kenwood 

JE290. 

The freshly squeezed juices were filtered through 

a three-layer gauze filter, after which they were 

analyzed for their chemical composition. Their further 

processing included pasteurization. Experiments were 
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also conducted where color stabilizers were introduced 

into the juices before pasteurizing them and 

transferring them to storage, some of which were 

chosen because of their antioxidant activity. When 

choosing other stabilizers, it was taken into account that 

anthocyanins can undergo changes not only as a result 

of their oxidation, but also under the influence of the 

chemical composition of the medium and as a result of 

the action of microbes and enzymes. After 

pasteurization and storage in glass bottles with a narrow 

neck or in wide-necked cylinders, capped with 

lacquered lids, for 9 months at a temperature of 18-22о 

C, the percentage of preservation of anthocyanins and 

precipitation in the juices was determined. This was 

followed by the processing of the obtained data, aimed 

at identifying the relationship between the chemical 

parameters of the original juices and the additives 

introduced into them and their stability. 

2.6. Processing of primary data. 

A statistical method for processing experimental 

data was used, based on determining the average value 

of the calculated value based on at least 5 repeated 

determinations [18, p.70]. 

3. Research results and their discussion. 

From Table 1, which gives the chemical composi-

tion of freshly squeezed cultivars juices from pome-

granate seeds of the Shirvan region, it can be under-

stood that juices, regardless of their varietal affiliation, 

are characterized by a low (from 0.07 to 1.58 g/100 g) 

sucrose content. From this it follows that the low con-

tent of sucrose is a stable species characteristic for this 

plant. 

In pasteurized pomegranate juices, sucrose is not 

detected due to its hydrolysis in the presence of organic 

acids. 

The content of water-soluble organic acids in va-

rietal juices varies from 0.41 to 4.61 g/100 g. 

According to this feature, pomegranate cultivars 

can be divided into sour (Kaim nar, Shelly melesi, Shah 

nar, Yeni Guleisha, Mardakyanli), sweet (Malta, Rap-

ture, Aresh, Spring, Farash, Paper) and sweet and sour 

(all others). 

On average, the content of water-soluble organic 

acids in the studied juices was 1.88 g / 100 g and mon-

osaccharides-12.35 g/100 g. 

Table1. 

Chemical composition of freshly squeezed cultivars juices from pomegranate seeds grown  

in the Shirvan region (Azerbaijan). 

No 
Pomegranate 

cultivar 

Soluble dry 

matter, °Brix 

Sugar, g/100 g Water-soluble organic 

acids, g/100 g Monosaccharides Sucrose Sum 

1 Nazik kabukh 18.1 12. 37 0.49 12.86 2.52 

2 Guleisha red 18.4 13.64 0.82 14.47 1.64 

3 Guleisha rose 16.2 12.27 0.99 13.26 1.82 

4 Bala Mursal 15.8 13.09 0.63 13.51 1.91 

5 Kyrmyzy kabukh 15.6 12.80 0.36 13.16 1.98 

6 VİR - 1 15.8 12.87 0.14 13.01 2.03 

7 Shah nar 15.8 11.35 0.38 11.73 2.93 

8 İran 36 -1 15.2 13.44 0.92 14.36 1.62 

9 İran 9 - 4 15.7 14.25 0.14 14.39 1.63 

10 İran 20 - 4 16.0 12.80 0.31 13.11 1.60 

11 İran 10 - 4 14.6 12.59 0.74 13.33 1.28 

12 İran 4 - 1 15.0 12.80 0.50 13.30 1.55 

13 Kazake 15.0 11.81 0.14 11.95 2.11 

14 Paper 14.2 11.94 1.26 13.20 0.50 

15 Sulu nar 13.6 11.35 0.50 11.85 2.50 

16 Kaim nar 14.2 9.93 0.11 10.04 4.61 

17 Malta 13.0 11.45 1.25 12.70 0.37 

18 Shirvan 14.4 11.27 0.11 11.38 3.51 

19 Shelli melesi 14.6 12.77 1.58 14.35 3.00 

20 Rubin 16.6 13.54 0.07 13.61 2.07 

21 İridanaly 15.0 11.49 0.18 11.75 1.89 

22 Mardakyanly 14.0 10.61 0.23 10.89 2.57 

23 Farash 15.8 13.81 0.69 14.51 0.73 

24 Spring 13.2 11.60 0.03 11.63 0.46 

25 Aresh 16.0 14.50 0.73 15.23 0.41 

26 Meychosh 14.8 11.76 0.35 12.11 1.85 

27 Delight 13.4 12.31 0.29 12.60 0.57 

28 Aleko 15.1 12.34 0.17 12.52 2.57 

29 Yeni guleisha 13.8 11.70 0.22 11.92 2.50 

30 Kazake improved 15.0 11.51 0.29 11.80 2.03 

31 Meskheti 14.0 11.81 0.32 12.13 1.94 

32 İrada 17.0 13.27 0.34 13.61 1.44 

 Overall Average 15.2 12.35 0.48 12.83 1.88 

Average of 5 repeated definitions 
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Table 2 shows that the biggest statistical error was 

possible when determining the content of sucrose in 

freshly squeezed juices-it was 0.08 (16.7 % of the 

arithmetic mean) and water-soluble organic acids (0.16 

or 8.51% of the arithmetic mean). 

Table2. 

Descriptive values of analytical properties of fresh juices from seeds of pomegranate cultivars Azerbaijani 

reproduction (n=32). 

Analytical properties 
Range of 

changes 

Arithmetic 

mean 

Standard 

error 

Mean square 

deviation 

Coefficient of 

variation 

Soluble dry matter, °Brix 13.0 -18,1 15.2 ±0.22 1.25 8.22 

Monosaccharides, g/100 g 9.93 – 14.50 12.35 ±0.18 1.02 8.26 

Sucrose, g/100 g 0.03 – 1.58 0.48 ±0.08 0.43 89.58 

The amount of sugars, 

g/100 g 
10.04-14.51 12.83 ±0.21 1.17 9.12 

Water-soluble organic ac-

ids, g/100 g 
0.37 – 4.61 1.88 ±0.16 0.91 48.40 

 

The standard errors for soluble solids, monosac-

charides, and the sum of sugars (0.22, 0.22, and 0.21, 

or 1.45, 1.78, and 1.64 % of their arithmetic averages) 

are disproportionately less than the standard errors for 

titrated acidity and sucrose. 

The magnitude of the statistical error is affected 

by the number of observations (we had 32) and the var-

iability of the studied indicator. 

The more variable the indicator (feature) is, the 

greater the representativeness error - the average error 

of the arithmetic mean. 

As the number of observations increases, the 

standard error decreases. 

The limit size of the average error is directly pro-

portional to the mean square deviation (the variability 

of the studied feature) and inversely proportional to the 

square root of the number of observations. If the value 

of the mean square deviation is small (as it was noted 

by us for the data on the content of soluble solids, mon-

osaccharides and the sum of sugars in freshly squeezed 

pomegranate juices), then this indicates a sufficient uni-

formity of the studied phenomenon. 

The aggregate is considered homogeneous if the 

coefficient of variation does not exceed 33 %, which 

allows us to characterize the results of our analyses to 

determine the titrated acidity (V=48.4) and sucrose 

(V=89.58) as inhomogeneous. 

Table 3 shows some statistical indicators that char-

acterize the presence or absence of a reliable relation-

ship in each pair of data on individual indicators of the 

chemical composition of freshly squeezed filtered fruit 

juices of 22 cultivars of pomegranates and the percent-

age of precipitation in them (for 9 months of storage in 

pasteurized form at a temperature of 18-22о C). 

Table 3 

Values of correlation coefficients (R), student's t-test and probability of reliability (P) for each pair of data on the 

quantitative content of individual biologically active and nutrients in filtered juices of direct pressing of fruits of 

different cultivates of pomegranates (n = 22) and precipitation in them for 9 months storage in pasteurized form 

at a temperature of 18-22о C. 

Pairs Data R T P 

1 On the mass fraction of solids and the mass fraction of sediment 0.06 0.26 0.197 

2 On protein mass fraction (N x 6,25) and mass fraction of sediment -0.73 -6.12 >0.999 

3 On concentration of hydrogen ions (pH) and mass fraction of sediment -0.28 -1.44 0.852 

4 On the mass fraction of total sugar and the mass fraction of sediment -0.29 -1.50 0.866 

5 On the mass fraction of organic acids the mass fraction of sediment 0.29 1.50 0.866 

6 
On the mass fraction of water-soluble polyphenols and the mass fraction of 

sediment 
0.15 0.71 0.517 

7 On the mass fraction of anthocyanins and the mass fraction of sediment 0.06 0.26 0.197 

8 On the mass fraction of catechins and the mass fraction of sediment 0.71 5.75 >0.999 

9 On the mass fraction of ascorbic acid and the mass fraction of sediment 0.60 4.13 >0.999 

It can be seen from this table that the correlation 

coefficients calculated for the data on protein mass 

fraction (N x 6.25) and sediment mass fraction (R= - 

0.73), catechin mass fraction and sediment mass frac-

tion (R=0.71), and ascorbic acid mass fraction and sed-

iment mass fraction (R=0.60) satisfy any probability 

and are therefore reliable. 

This means that there is a direct causal relationship 

between the mass fraction of catechins and ascorbic 

acid in freshly squeezed pomegranate juices and the 

mass of precipitation in them. In other words, the higher 

the mass fraction of catechins and ascorbic acid in 

freshly squeezed juices, the more the stability of the 

same juices is disturbed during their long-term storage 

in pasteurized form and the more sediment will fall out 

in them. 

The attractive red-purple color of pomegranate 

juice is due to the content of anthocyanins in them and 

is one of its main quality parameters, which affects the 

sensory sensitivity of consumers. 

Heat treatment is commonly used in the produc-

tion of juices as a method for pasteurizing them. How-

ever, heat can negatively affect some of their most val-

uable compounds, especially heat-sensitive antioxi-

dants, including anthocyanins. Under the influence of 

heat, anthocyanins can be decomposed, which leads to 
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the appearance of brown shades during processing and 

reduces the stability of the juice during long-term stor-

age. A significant role in these processes is given to the 

chemical composition of the medium. 

The data in table 4 relate to some analytical prop-

erties of semi-finished juices made from pomegranates 

of the same cultivar "Guleisha pink", by the method of 

"hot filling" in wide-necked three-liter glass bottles. 

After production, the juices were stored for 9 months at 

18 ... 22o C. 

Several options for processing freshly squeezed 

juices after their half-hour settling and decanting from 

the sediment were tested: 

1-Deaeration and hot (85o C) bottling (control ver-

sion). 

2-Add to the juice of glucose in an amount of 2.0 

g and citric acid in an amount of 0.3 g/100 g of juice. 

3-Add to the juice of finely ground pomegranate 

seeds in an amount of 0.1 g/100 g of juice. 

4. Add to the juice of vitamin B1 in an amount of 

0.006 g/100 g of juice. 

5. Add to the juice of rutin in the amount of 0.002 

g/100 g of juice. 

6. Add to the juice of fatty oil containing vitamin 

E at the rate of 0.1 g of oil and 0.3 g of vitamin E/100 

g of juice. 

From this table, it can be seen that the introduction 

of these additives had almost no effect on the safety of 

anthocyanins. In juices with additives, catechins are 

somewhat better preserved. 

Table 4 

Some qualitative indicators of pomegranate juices - semi-finished products with the introduced additives after 9 

months of storage in wide-necked glass bottles capped with lacquered metal lids at a temperature of 18 ... 22оC. 

Parameters Technology options according to the numbers assigned to 

them 

1 2 3 4 5 6 

Soluble dry matter, °Brix 13.00 15.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

Ascorbic acid, мг/100 г 2.38 2.11 1.85 1.94 2.11 2.11 

Catechins, мг/100 г 0.00 2.65 3.40 0.40 2.65 1.10 

Leucoanthocyanins, mg/100 g 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 

The amount of anthocyanins and dark-colored 

pigments, mg/100 g 

16.79 17.18 17.51 16.44 17.02 18.60 

Anthocyanins proper, mg/100 g 14.73 14.83 14.73 13.93 14.22 15.35 

 Equity participation in the formation of the prod-

uct color: 

Anthocyanins, % 

Dark-colored pigments, % 

 

 

87.7 

12.3 

 

 

86.3 

13.7 

 

 

84.1 

15.9 

 

 

84.7 

15.3 

 

 

83.5 

16.5 

 

 

82.5 

17.5 

Average of 3 repeated definitions 

 

The use of wide-necked containers, sealed with 

lacquered metal lids, completely deprives these 

additives of the ability to have a stabilizing effect on 

anthocyanins. This is due to the fact that even when 

double-varnished metal covers, the varnish film is not 

stable enough and can be corroded even more than non-

varnished. In addition to the discoloration caused by 

corrosion, in this case, there is a color change due to the 

formation of chelates. Usually their color is unpleasant-

blue or purple. 

4. Conclusion 

Thus, the expert assessment of the naturalness of 

pomegranate juices should take into account that 

varietal pomegranate juices differ in their analytical 

properties. The anthocyanins contained in them can 

easily change their primary configuration for reasons 

beyond the control of their manufacturer - under the 

influence of heat treatment (without which you can not 

do without when preparing pomegranate juice) and 

when interacting with the environment (metals, air 

oxygen, storage conditions, etc.). 
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АННОТАЦИЯ  

Описано состояние защиты объектов критической информационной инфраструктуры, показаны прин-

ципы построения комплексной системы обеспечения информационной безопасности, описаны технологии 

предотвращения вторжений, предложен вариант адаптации системы контроля и предупреждения вредо-

носной активности на базе нейронной сети. 

ABSTRACT 

The state of protection of objects of critical information infrastructure is described, the principles of building 

an integrated system for ensuring information security are shown, technologies for preventing intrusions are de-

scribed, a variant of adapting a system for monitoring and preventing malicious activity based on a neural network 

is proposed. 

Ключевые слова: информационная безопасность, критические информационные инфраструктуры, 
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Защита объектов критической информацион-

ной инфраструктуры определяется как стратегия, 

политика и готовность, необходимые для защиты, 

предотвращения и реагирования на атаки на эти 

сектора и ключевые объекты [1]. Эффективная за-

щита критических инфраструктур сегодня имеет 

решающее значение, ведь кибератак в 2020 году 

стало больше на 22.5% чем в 2019. За первые два 

месяца 2021 года число атак увеличилось на 29%. 

Критические информационные инфраструк-

туры (КИИ) – это физические или механические 

процессы, которые в основном управляются элек-

тронным способом системами, обычно называе-

мыми системами диспетчерского управления и 

сбора данных (SCADA) или системами управления 

процессами (PCS), состоящими из компьютеров, 

соединенных сетями [2-5]. В их перечень входят 

сети имеющие социальное, политическое, экономи-

ческое, промышленное, экологическое или оборон-

ное значение (рисунок 1): 

 транспортные системы; 

 военно-оборонный комплекс; 

 энергетика (в том числе атомная); 

 телекоммуникации; 

 здравоохранение; 

 банковская среда; 

 промышленные объекты и др. 

Когда критические инфраструктуры были 

впервые реализованы, безопасность и защита их си-

стемы управления не были первоочередными зада-

чами. Но со временем их уязвимость стала очевид-

ной. 

 

 
Рисунок 1 – распределение кибератак в 2020 году 

 

На сегодняшний день, в Российской Федера-

ции действует закон «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры РФ», который 

регулирует сферу обеспечения безопасности КИИ. 

Согласно указанному закону, все критически важ-

ные объекты должны быть распределены по катего-

риям и каждой должен быть присвоен класс значи-

мости, определяющий набор мер и методы обеспе-

чения защиты от вторжений [6-9]. 

Объекты КИИ делятся значимые, первой-тре-

тьей степени и незначимые. Незначимые объекты, 

согласно закону, не требуют дополнительных мер 

защиты, не обозначенных в нормативных актах, ре-

гулирующих работу конкретных систем. 

Кроме того, КИИ классифицируют по трем ви-

дам функционирования: 

 информационные системы (ИС); 

 автоматизированные системы управления 

(АСУ); 

 информационно-телекоммуникационные 

сети (ИТКС). 

Исходя из комбинации этих двух категорий 

каждый объект подчиняется определенным норма-

тивно-правовым актам. В случае успешной атаки на 

объекты КИИ уголовная ответственность грозит 
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как злоумышленнику, так и лицам ответственным 

за обеспечение безопасности (ст. 274.1 УК РФ). 

Критические информационные инфраструк-

туры сталкиваются со значительными угрозами по 

мере роста использования диспетчерских систем 

SCADA и интегрированных сетей. И хотя они обес-

печивают большие возможности для работы, 

управления, бизнеса и анализа, они также увеличи-

вают риски безопасности из-за уязвимостей [10]. 

Взаимозависимость между компьютерами, 

коммуникационной и энергетической инфраструк-

турой увеличила риски из-за сложности интегриро-

ванных инфраструктур. Нарушения в одной части 

инфраструктуры могут распространяться по си-

стеме и оказывать каскадное воздействие на другие 

сектора. Потери от одной критической инфраструк-

туры могут легко распространяться на все другие 

зависимые инфраструктуры. Например, прекраще-

ние обслуживания инфраструктуры электроэнерге-

тики напрямую повлияет на нефтяную инфраструк-

туру. Нефтяная инфраструктура в значительной 

степени зависит от инфраструктуры электроэнерге-

тики для обеспечения работы насосных станций. 

Если бы эта функция была недоступна, результат 

был бы плачевным. В результате нефтяная инфра-

структура не могла производить горюче-смазочные 

материалы, необходимые для транспортной инфра-

структуры, природного газа, телекоммуникаций, 

водоснабжения и электроэнергетической инфра-

структуры. Угроза функционирования оборонной 

или военной промышленности может сделать уяз-

вимой целую страну. 

Связь сетей SCADA с внешними сетями про-

должает расти, что приводит к увеличению риска 

кибератак и критической необходимости повыше-

ния безопасности этих сетей. Когда в системе 

SCADA происходит нарушение безопасности, ре-

зультаты часто отличаются от последствий в тради-

ционных ИТ-системах [11]. Инженеры часто не ре-

шаются обновлять или исправлять системы SCADA 

из-за опасений, что само исправление может потен-

циально негативно повлиять на работу системы. 

Распределенные атаки типа «отказ в обслужива-

нии» (DdoS) могут иметь разрушительные послед-

ствия для систем управления, трафик может влиять 

на работу и в некоторых случаях приводить к не-

правильному управлению физическими устрой-

ствами или выходами. Кроме того, для достижения 

совместимости все чаще используются открытые 

протоколы связи, такие как Modbus и DNP3, под-

вергая системы SCADA тем же уязвимостям, кото-

рые угрожают ИТ-системам общего назначения. 

Для повышения уровня безопасности применяют 

подходы на базе нейронных сетей. 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) пред-

ставляет собой совокупность соединенных и взаи-

модействующих элементов-нейронов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Принцип построения нейронной сети 

 

При этом нейроны выполнены в виде процес-

соров. При подаче входного сигнала на основе су-

ществующих правил комбинирования входных сиг-

налов и правила активации на выходе нейрона фор-

мируется сигнал, который может отправляться 

другим нейронам по взвешенным связям. Значение 

весового коэффициента приводит к усилению или 

подавлению передаваемого сигнала. 

Нейронные сети не программируются в при-

вычном смысле этого слова, они обучаются [12]. 

Возможность обучения — одно из главных преиму-

ществ нейронных сетей перед традиционными ал-

горитмами. Технически обучение заключается в 

нахождении коэффициентов связей между нейро-

нами. В процессе обучения нейронная сеть спо-

собна выявлять сложные зависимости между вход-

ными данными и выходными, а также выполнять 

обобщение. Это значит, что, в случае успешного 

обучения, сеть сможет вернуть верный результат на 

основании данных, которые отсутствовали в обуча-

ющей выборке. 

Классы задач, решаемые ИНС, определяются 

тем, каким образом сеть работает и как она обуча-

ется. В общем случае, для решения любой задачи с 

использованием теории ИНС необходимо выпол-

нить следующие этапы: выбрать модель и тополо-

гию сети (число нейронов и их связи), выбрать ме-

тод обучения сети. Система обнаружения вторже-

ний (СОВ\IDS) на базе нейронных сетей 

отслеживает сеть и /или информационную систему 

на предмет злонамеренных действий или наруше-

ний политики и реагирует на эту подозрительную 



Sciences of Europe # 66, (2021)  43 

активность, предупреждая системного администра-

тора, отображая предупреждение и регистрируя со-

бытие [13]. 

Система предотвращения вторжений 

(СПВ\IPS) управляет процессом обнаружения втор-

жений и пытается предотвратить возможные инци-

денты. Она обладает всеми возможностями СОВ и 

может также пытаться остановить определенные 

инциденты. СПВ обеспечивают безопасность на 

всех уровнях системы, от ядра ОС до сетевых паке-

тов данных. 

Независимо от того, работают ли они в сети, на 

уровне хоста или приложения, обе системы исполь-

зуют один из двух методов обнаружения: на основе 

аномалий или сигнатур. 

На основе аномалий они выявляют аномаль-

ные паттерны, которые отклоняются от того, что 

считается нормальным поведением. Обнаружение 

аномалий не требует предварительной информации 

о вторжении и позволяет обнаруживать новые втор-

жения. Однако недостатком является то, что они не 

могут описать, что такое атака, и могут иметь высо-

кий уровень ложных срабатываний. 

Системы на основе сигнатур используют из-

вестные шаблоны несанкционированного поведе-

ния для прогнозирования и обнаружения последу-

ющих подобных атак. Они могут точно и эффек-

тивно обнаруживать случаи известных атак. 

Однако им не хватает возможности обнаруживать 

новые виды вторжений. Базы данных сигнатур 

должны постоянно обновляться, и СОВ должны 

иметь возможность сравнивать и сопоставлять дей-

ствия с большими коллекциями сигнатур атак. 

Большинство систем используют централизован-

ную архитектуру и обнаруживают вторжения, кото-

рые происходят в единой отслеживаемой системе / 

сети. В централизованных системах обнаружения и 

предотвращения атак анализ данных выполняется в 

фиксированном количестве местоположений, тогда 

как в нераспределенных - анализ данных выполня-

ется в количестве местоположений, которое про-

порционально количеству доступных систем в 

сети. 

Начальная настройка нейросетей произво-

дится на наборе известных угроз, составляющих 

обучающую выборку входных векторов. Интранет-

система исследуемых объектов подвержена инфор-

мационным угрозам, относящимся к таким клас-

сам, как: хищение, уничтожение, искажение инфор-

мации, отрицание ее подлинности, нарушение до-

ступности информации, навязывание ложной 

информации. Соответственно, для первоначаль-

ного обучения модулю контроля и предупреждения 

вредоносной активности необходимо предостав-

лять обучающие примеры, относящиеся к таким 

действиям, как прослушивание передаваемых сооб-

щений и анализ трафика, DoS-атакам, атакам, свя-

занным с аутентификацией пользователей, моди-

фикацией потоков данных и т.д. 

Нейронная сеть производит классификацию 

известных угроз безопасности научно-методиче-

ского портала. Входной вектор либо будет отнесен 

к одному из известных классов угроз (по критерию 

близости к функциональным параметрам одного из 

нейронов-прототипов), либо будет произведено 

расширение классификации за счет добавления но-

вого нейрона-прототипа с параметрами предъяв-

ленного вектора. 

Настройки (обучение) производятся в режиме 

адаптации системы при непосредственном участии 

и под контролем доверенных лиц, в частности, ад-

министратора безопасности. Процесс настройки за-

вершается блокировкой режима адаптации и пере-

водом сформированной системы в режим работы. 

На начальном этапе происходит минимальная акти-

вация потенциальных механизмов защиты и макси-

мальное наполнение поля известных угроз. 

 
Рисунок 3 – Адаптация системы контроля и предупреждения вредоносной активности на базе нейрон-

ной сети 
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Целью этапа эксплуатации жизненного цикла 

системы является корректное исполнение системой 

заданных функций. Основной режим – работа. 

Важно предусмотреть режим адаптации функций 

системы защиты информации, который использует 

механизм адаптации для реагирования на измене-

ние внешних факторов - происходит дальнейший 

рост, самообучение системы защиты. Как и на 

предыдущем этапе, процессы коррекции функций 

системы защиты производятся в режиме адаптации 

системы при непосредственном участии админи-

стратора безопасности. Процесс настройки завер-

шается блокировкой режима адаптации и перево-

дом системы в режим работы. 

Несмотря на то, что в интеграции систем обна-

ружения вторжений для защиты критических ин-

формационных инфраструктур был достигнут зна-

чительный прогресс, все еще есть несколько сла-

бых мест и проблем безопасности, которые не 

решаются эффективно. Одной из основных задач 

является определение и обнаружение аномалий в 

сетях управления технологическим процессом, ко-

торые могут иметь сотни ПЛК (программируемых 

логических контроллеров). Из-за специализирован-

ного характера промышленных систем меры проти-

водействия атакам не могут быть эффективно раз-

вернуты во всех средах. Адаптация системы обна-

ружения вторжений к специфике критических 

инфраструктур значительно повышает безопас-

ность таких систем. Эффективные системы обнару-

жения для КИИ имеют возможность соотносить 

действия и события, не запрещенные формальными 

или неформальными правилами, в поиске формаль-

ных атак. К наиболее распространенным недостат-

кам относятся низкая эффективность обнаружения, 

высокий уровень ложных срабатываний и их уязви-

мость к атакам, основанным на централизованных 

иерархических структурах. Указанные недостатки 

являются предметом дальнейших исследований. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена проблема накопления хлорорганических отходов и их влияния на окружающую 

среду и человека. Рассмотрены возможные варианты утилизации хлорорганических отходов. Отходы про-

изводства эпихлоргидрина, основным компонентов которого является 1,2,3 – трихлорпропан, могут быть 

использованы при создании сорбционных материалов, эффективных по отношению к ионам тяжелых ме-

таллов. Проанализированы существующие технологии создания серосодержащих сорбентов, содержащих 

в том числе хлорорганические отходы. В качестве новой матрицы для нанесения серосодержащего поли-

мера, содержащего отходы производства эпихлоргидрина, предлагаются цеолиты клиноптилолитового 

типа Холинского месторождения. Также для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и нефте-

продуктов предлагается использовать природные цеолиты, модифицированные высококремнеорганиче-

скими соединениями ГМДС [(CH3)3Si-]2NH и ТЭОС (С2H5O)4Si. Представлены результаты расчета эко-

лого-экономической эффективности применения предлагаемого сорбционного материалы при очистке 

промышленных сточных вод. Рассчитана величина предотвращенного ущерба водным ресурсам. 

ABSTRACT 
The article presents the problem of the accumulation of organochlorine wastes and their impact on the envi-

ronment and humans. Possible options for the disposal of organochlorine waste are considered. Waste from the 

production of epichlorohydrin, the main component of which is 1,2,3 - trichloropropane, can be used to create 

sorption materials effective in relation to heavy metal ions. The existing technologies for the creation of sulfur-

containing sorbents, including organochlorine wastes, have been analyzed. Zeolites of the klinoptilolite type of the 

Holinsky deposit are proposed as a new matrix for the deposition of a sulfur-containing polymer containing waste 

from the production of epichlorohydrin. Also, for the purification of wastewater from ions of heavy metals and oil 

products, it is proposed to use natural zeolites modified with high-silicon organic compounds HMDS [(CH3)3Si-

]2NH and TEOS (С2H5O)4Si. The results of calculating the ecological and economic efficiency of using the pro-

posed sorption wastewater are presented. The amount of prevented damage to water resources is calculated. 

Ключевые слова: хлорорганические отходы, эпихлоргидрин, цеолиты, сорбция, сточные воды, мо-

дификация, серный полимер, ионы тяжелых металлов, предотвращенный ущерб, экономический эффект. 

Keywords: organochlorine waste, epichlorohydrin, zeolites, sorption, wastewater, modification, sulfur poly-

mer, heavy metal ions, prevented damage, economic effect. 

 

Постановка проблемы 

Ионы тяжелых металлов и нефтепродукты яв-

ляются основными компонентами сточных вод, ко-

торые образуются на предприятиях химической и 

нефтехимической отраслей промышленности, же-

лезнодорожного транспорта, машиностроитель-

ного и металлургического комплексов. 

Снижение уровня техногенного воздействия 

на водную среду является одной из приоритетных 

задач обеспечения экологической безопасности. 

Решение этой задачи требует применения надеж-

ных, современных методов исследований и оценки 

состояния природной среды, уровней техногенной 

нагрузки, современной методологии эффективного 

прогнозирования изменения геэкологической об-

становки и разработки технологий очистки сточ-

ных вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов [1] 

Адсорбция как метод очистки сточных вод яв-

ляется наиболее эффективным, позволяющим до-
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стичь 98–99,5% по степени очистки и, соответ-

ственно, остаточных концентраций загрязняющих 

веществ в очищаемых сточных водах до норматив-

ных значений [2]. Сорбционный метод позволяет 

удалять загрязняющие вещества различного проис-

хождения, при этом минуя образование вторичных 

загрязнений [3].  

Исследованиям по адсорбционной очистке 

сточных вод от ионов тяжелых металлов и нефте-

продуктов посвящено большое количество работ, 

однако актуальным остается поиск более дешевых 

и эффективных адсорбционных материалов. В 

связи с принятием правительством РФ «Стратегии 

развития промышленности по переработке, утили-

зации и обезвреживанию отходов производства на 

период до 2030 года» вовлечение отходов в изго-

товление новых адсорбционных материалов имеет 

большое научное и практическое значение. 

Хлорорганические отходы, такие как эпихлор-

гидрин, обладают кумулятивными, канцероген-

ными и мутагенными свойствами по отношению к 

человеку за счет активности хлора. Кроме того, они 

негативно влияют на всю окружающую среду, раз-

рушая экосистемы путем снижению генофонда, 

нарушения экологического равновесия, деградации 

флоры и фауны.  

Эпихлоргидрин является основным мономе-

ром при получении эпоксидных смол, а также сы-

рьем в синтезе глицерина, хлоргидриновых каучу-

ков и ряда других продуктов органического син-

теза. В промышленности его получают из 

пропилена в три химические стадии: хлорирование, 

хлоргидрирование хлористого аллила и щелочное 

дегидрохлорирование с замыканием эпоксидного 

кольца. Каждая из стадий сопровождается побоч-

ными реакциями, которые приводят к образованию 

0,5 тонн побочных хлорорганических продуктов на 

1 тонну целевого эпихлоргидрина [4]. 

Отходы его производства представлены более 

чем 40 различными компонентами, многие из кото-

рых не идентифицированы. К известным побочным 

продуктам относятся 2,2 - дихлорпропан; 1,2- ди-

хлорпропан; 1,3- дихлорпропен; 1,2,3-трихлорпро-

пан; дихлорпропанолы; хлорэфиры. При этом ос-

новным компонентом является 1,2,3-трихлорпро-

пан [5].  

Люди могут подвергаться воздействию 1,2,3 - 

трихлорпропана при вдыхании его паров или при 

контакте с кожей и проглатывании. Он является 

канцерогеном для человека, и обширные исследо-

вания на животных показали, что он вызывает рак. 

Кратковременное воздействие 1,2,3-трихлорпро-

пана может вызвать раздражение горла и глаз, а 

также повлиять на координацию и концентрацию 

мышц. Длительное воздействие может повлиять на 

массу тела и функцию почек. Таким образом во-

прос утилизации хлорорганических отходов явля-

ется важной экологической задачей. 

Анализ последних исследований и публика-

ций 

Существует ряд способов по переработке и 

обезвреживанию хлорорганических отходов. Од-

нако некоторые методы имеют ряд серьезных недо-

статков. Основными методами утилизации хлорор-

ганических отходов являются:  

1. Метод термического сжигания, но на сего-

дняшний день этот метод не пригоден, т.к. при его 

проведении образуются такие высокотоксичные 

продукты как хлор, оксид азота, фосген и диок-

сины. Кроме того, термическое сжигание требует 

большого расхода топлива, вызывает потерю угле-

водородного сырья, выделение в окружающую 

среду диоксида углерода и быстрый износ оборудо-

вания [6]; 

2. Метод обезвреживания токсичных отходов 

в разбавленных газах практически малоэффективен 

и имеет те же самые недостатки, что и метод терми-

ческого сжигания [7]; 

3. Метод каталитического сжигания лишен 

недостатков метода термического сжигания. Од-

нако основными недостатками данного метода яв-

ляются необратимая потеря сырья при его реализа-

ции, что нельзя рассматривать как малоотходную 

технологию. Круг объектов, для которых возможно 

применение этого метода утилизации остается 

очень узким, несмотря на прогресс в разработке но-

вых каталитических систем для процессов сжига-

ния [8]; 

4. Метод каталитического окисления – один 

из перспективных методов переработки отходов 

хлоруглеводородов, но это и один из малорента-

бельных методов, так как требует дополнительного 

и дорогостоящего оборудования, сырья и при этом 

нужно выдерживать строгое соотношение количе-

ства водорода и хлора, т.е. метод требует доработки 

[9]; 

5. Метод переработки хлорорганических от-

ходов гидрированием, тоже является перспектив-

ным, но он не апробирован и предлагается в лите-

ратуре только как теоретический [10]; 

6. Одним из неопробированных на практике 

методов, но перспективным является также метод 

гидрогенолиза (гидродегалогенирование) [11]; 

7. Процесс полного хлоролиза указанных от-

ходов с получением в качестве основного продукта 

четыреххлористого углерода уже не представля-

ется актуальным, так как главным потребителем 

продукта ClCl4 являлось производство фреонов. В 

настоящее время их применение минимизировано. 

Поэтому, поиск новых способов утилизации 

хлорорганических отходов производства эпихлор-

гидрина представляется актуальной экологической 

задачей. Одним из путей решения данной про-

блемы является переработка хлорорганических со-

единений в серосодержащие продукт. 

Серосодержащие полимерные материалы по-

добно низкомолекулярным сероорганическим со-

единениям способны к комплексообразованию с 

ионами тяжелых металлов, поэтому на их основе 

могут быть получены сорбенты, которые могут 

быть использованы для очистки сточных вод. 

Известны [12] серосодержащие полимерные 

сорбенты, проявляющие высокую емкость по отно-

шению к ионам ртути, меди и серебра, которые по-

лучены отверждением олигомера эпихлоргидрина с 
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аммиаком и полисульфидами щелочных металлов. 

Авторами [13] предложен способ получения серо-

содержащего сорбента путем поликонденсации 

1,2,3-трихлорпропана с ди-, три- и тетрасульфи-

дами натрия при одновременном добавлении в ре-

акционную смесь тиомочевины (4-50%) и лигнина 

(10-20%) при 60°C.  

В исследованиях [14] рассмотрен способ полу-

чения серосодержащего сорбента для очистки сточ-

ных вод от ионов цинка путем поликонденсации 

хлорорганических отходов производства эпихлор-

гидрина с полисульфидом натрия на поверхности 

золошлаковых частиц ТЭЦ в системе водный гид-

разин – щелочь. Известен [15] способ получения 

сорбента, получаемого из отходов производства 

эпихлоргидрина, при котором отходы подают на 

поликонденсацию с полисульфидом натрия Na2Sn 

(n=3-4) в присутствии частиц нефтекокса. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

Производимые в промышленности серосодер-

жащие полимеры – тиоколы являются каучуко-

выми материалами, а специально получаемые твер-

дые полимеры достаточно дороги (полиарилен-

сульфиды) [16]. В связи с этим постоянно ведется 

поиск твердых серосодержащих полимеров, кото-

рые могут быть использованы в качестве сорбентов 

тяжелых металлов. Вместе с тем, для получения 

твердых серосодержащих полимеров могут быть 

использованы отходы хлорорганических произ-

водств, в частности, отходы производства эпихлор-

гидрина [17]. 

В экспериментальных исследованиях адсорб-

ции ионов тяжелых металлов нами использовался 

опытный образец, полученный из природного цео-

лита клиноптилолитового типа путем модифика-

ции его поверхности серосодержащим сетчатым 

полимером, получаемым из отходов производства 

эпихлоргидрина, основным компонентом которого 

является 1,2,3 – трихлорпропан. Результатом нане-

сения серосодержащей сетки полимера является не 

только гидрофобизация поверхности цеолита, но и 

появление в его составе атомов серы, что способ-

ствует увеличению избирательной способности к 

ионам тяжелых металлов [18]. 

Также нами проводились исследования по гид-

рофобизации поверхности цеолита Холинского ме-

сторождения Забайкальского края высококремне-

органическими соединениями ГМДС[(CH3)3Si-

]2NH и ТЭОС(С2H5O)4Si с целью создания сорбци-

онных материалов, эффективных под отношению к 

нефтепродуктам и ионам тяжелых металлов [19]. 

 Кроме того, при загрузке трехслойного сорб-

ционного фильтра в одном из слоев предлагается 

использовать цеолит, модифицированный при 350 

ºС. При температуре 350 °С происходит удаление 

воды, координационно-связанной с обменными ка-

тионами и кислородным каркасом, а также высво-

бождением микрокапилляров, что и приводит к 

увеличению поверхности адсорбции.  

Сорбция нефтепродуктов на цеолите, модифи-

цированном ТЭОС протекает по смешанному меха-

низму: в первичный момент времени преобладает 

физическая адсорбция за счет Ван-дер-ваальсовых 

сил, но одновременно с этим может протекать и 

процесс внедрения молекул загрязняющих веществ 

через входные окна цеолита. В процессе адсорбции 

Ni2+ и Zn2+ на цеолите, модифицированном ГМДС, 

реализуется два механизма: ионообменный и до-

норно-акцепторный. Извлечение ионов никеля, 

цинка и меди из сточных вод на цеолите, модифи-

цированным серным полимером, протекает по ком-

плексно-координационному механизму. 

По результатам комплексных физико-химиче-

ских исследований с применением методов ИК- 

спектроскопии и энергодисперсионного анализа 

доказана высокая адсорбционная активность пред-

лагаемых материалов по отношению к нефтепро-

дуктам и ионам тяжелых металлов [20, 21]. 

Цель статьи. В статье представлен расчет эко-

логического и экономического эффекта при ис-

пользовании сорбционных материалов на основе 

модифицированных цеолитов для очистки сточных 

вод. 

Изложение основного материала. 

Расчет себестоимости предлагаемых сорбци-

онных материалов на основе природных цеолитах 

клиноптиллолитового типа, модифицированных 

ГМДС, ТЭОС и серным полимером, позволяет про-

извести сравнение экономический показателей по-

лученных сорбентов с имеющимися на рынке ана-

логами.  

Основные результаты расчетов затрат на мате-

риалы для производства 1 кг сорбента, модифици-

рованного при температуре 350 ºС представлен в 

таблице 1; высококремнеорганическими соедине-

ниями - в таблице 2., для модификации серным по-

лимеров – в таблице 3. При производстве предпола-

гается многократное использование растворителей, 

что учтено при расчете себестоимости получаемых 

сорбентов. 

Затраты на электроэнергию при производстве 

цеолита, модифицированного при 350 ºС:  

эTNЭ      (1) 

где: N – мощность электрооборудования; T- 

время работы; э – стоимость 1 кВт/час электроэнер-

гии).  

Предварительная оценка с имеющимся на 

рынке сорбционными материалами позволила уста-

новить конкурентоспособность предлагаемых сор-

бентов (см. таблицу 4). Общий объем рынка сор-

бентов насчитывает более 160 наименований, об-

щая отгрузка продуктов в год достигает свыше 2500 

тонн сорбционных материалов. Темпы роста дан-

ного сегмента рынка оцениваются более, чем в 10% 

в год. 
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Таблица 1 

Расчет затрат на материалы для производства 1 кг цеолита, модифицированного при 350 ºС 

Наименование материала Количество Стоимость, 

руб. 

Цеолитсодержащие туфы Холинского месторождения 1 кг 60 

Затраты на электроэнергию:  22,14 

- Мощность муфельной печи 9 кВт  

- Время работы  2 часа  

- Электроэнергия  1 кВт/час  1,23 

Цеолит, модифицированный при 350 ºС  1 кг 82,14 

 

Таблица 2 

Расчет затрат на материалы для производства 1 кг цеолита, модифицированного высококремнеорганиче-

скими соединениями 

Наименование материала Ед. изм. Расход на 1 кг продукта  Цена  

руб/кг (л) 

Стоимость, 

руб. 

Цеолитсодержащие туфы  кг  0,99  60  59,4 

ТЭОС  

ГМДС 

кг 0,01 

0,01 

800  

988  

8,0 

9,88 

Толуол л 0,99  48  47,52 

Цеолит, модифицированный. ТЭОС 

Цеолит, модифицированный. ГМДС 

 114,92 

116,8 

 

Экологическая эффективность применения 

цеолитсодержащего сорбента для доочистки про-

мышленных сточных вод предприятий обусловлена 

надежностью применения такого метода с точки 

зрения обеспечения качества очищенного стока. 

Экономический эффект достигается за счет исклю-

чения забора водопроводной воды из городской 

сети для системы технического водоснабжения и 

отсутствием сброса сточных вод в городскую кана-

лизацию. Поэтому представляется возможным рас-

считать экономическую эффективность проведе-

ния водоохранных мероприятий. 

Таблица 3 

 Расчет затрат на для производства 1 кг цеолита, модифицированного серным полимером 

Наименование материала Ед. изм. Расход  

продукта  

Цена  

руб/кг (л) 

Стоимость, 

руб. 

Цеолитсодержащие туфы  кг 0,020 60  1,2 

Гидразингидрат кг 0,0315  280  8,82 

Моноэталонамин кг 0,00128  170  0,22 

Сера кг 0,004 13  0,05 

Ацетон кг 0,02 45  0,9 

1,2,3 трихлорпропан кг 0,0062 0 0 

на 23,5 гр сорбента  11,19 

на 1 кг сорбента  476,2 

Итого с учетом регенерации растворителей 190,5 

 

Таблица 4 

Сравнение по стоимости предлагаемых сорбентов с мировыми аналогами 

Сорбционный материал Внешний вид Цена руб./кг 

цеолит, модифицированный ТЭОС гранулы 114,92 

цеолит, модифицированный ГМДС гранулы 116,6 

цеолит, модифицированный серным полимером гранулы 190,5 

Активированный коксовый уголь марки AHPV порошок 355 

Активированный коксовый уголь  

марки AHPW-PromKarb 

порошок 340 

Активированный уголь марки AГ-3 гранулы 203 

Активированный коксовый уголь марки БАУ гранулы 150 

Эквосорб-Л крошка 320 

 

Предотвращенный экологический ущерб от за-

грязнения окружающей среды представляет собой 

оценку в денежной форме возможных отрицатель-

ных последствий, которые не удалось не допустить 

в результате проведения природоохранных меро-

приятий. Экономическая оценка предотвращенного 

экологического ущерба осуществляется по кон-

кретному направлению деятельности за отчетный 
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период времени на основе нормативных стоимост-

ных показателей с учетом различных факторов. 

В данном конкретном случае к основным фак-

торам, влияющим на величину предотвращенного 

экологического ущерба, относится масса загрязня-

ющих веществ, не допущенных к сбросу в водные 

объекты в результате природоохранной работы, 

проведенной на объекте исследований.  

Оценка величины предотвращенного экологи-

ческого ущерба от загрязнения водных ресурсов 

проводится на основе региональных показателей 

удельного ущерба, представляющих собой удель-

ные стоимостные оценки ущерба на единицу (1 

условную тонну) приведенной массы загрязняю-

щих веществ, по всем направлениям деятельности 

природоохранных органов. Расчет величины 

предотвращенного экологического ущерба произ-

водится по формуле:  

Д

В

Э

n

j

В

уд

В

пр JКМУУ 
1

  (2) 

где: 
В

прУ  – предотвращаемый экологический 

ущерб водным ресурсам в рассматриваемом r – ом 

регионе, в результате осуществления n-го направ-

ления природоохранной деятельности, тыс. руб;  

В

удУ  – показатель удельного ущерба (цены за-

грязнения) водным ресурсам, наносимого единицей 

(условная тонна) приведенной массы загрязняю-

щих веществ на конец отчетного периода для j-го 

водного объекта в рассматриваемом r – ом регионе, 

руб/усл. тонну. 

Приведенная масса загрязняющих веществ, не 

поступивших (не допущенных к сбросу) в j-ый вод-

ный источник в результате осуществления n-го 

направления рассчитывается по формуле: 

21 jj МММ    
 
(3) 

где: 1jМ , 2jМ  - массы j-го загрязняющего 

вещества до и после проведения природоохранного 

мероприятия; j – номер загрязняющих веществ или 

группы веществ; n – количество учитываемых за-

грязняющих веществ или группы веществ; 
В

ЭК  – 

коэффициент экологической ситуации и экологиче-

ской значимости состояния водных объектов по 

бассейнам основных рек; JД– индекс-дефлятор по 

отраслям промышленности, устанавливаемый 

Минэкономразвития РФ на рассматриваемый пе-

риод и доводимый Госкомэкологии РФ до террито-

риальных природоохранных органов, на 2019 г. Jд = 

5,9. 

Приведенная масса загрязняющих веществ для 

конкретного объекта рассчитывается по следую-

щей формуле: 





n

i

ii AmМ
1

   (4) 

где: A i – показатель относительной опасности 

i-го загрязняющего вещества в водоемы, усл.т./т; i 

– вид загрязняющего вещества или группы ве-

ществ; n- количество учитываемых загрязняющих 

веществ, сбрасываемым источником. 

Общая масса годового сброса i-го загрязняю-

щего вещества рассматриваемым источником 

(т/год) рассчитывается по формуле: 

iii VСm 
   

(5) 

где: Сi - фактическая концентрация i-го загряз-

няющего вещества в сточных водах, г/м3; Vi - объем 

годового сброса сточных вод от рассматриваемого 

источника,
 
м3/год. 

В качестве основы для расчетов приведенной 

массы загрязнений используют утвержденные зна-

чения предельно-допустимых концентраций (ПДК) 

загрязняющих веществ в воде водоемов рыбохозяй-

ственного значения. С помощью ПДК определя-

ются коэффициенты эколого-экономической опас-

ности загрязняющих веществ, как величина, обрат-

ная ПДК: 

..

1

хр

i
ПДК

A     (6) 

Учитывая огромное количество поступающих 

в водные объекты видов загрязняющих веществ, 

для упрощения расчета коэффициентов относи-

тельной эколого-экономической опасности загряз-

нения группируются по классам опасности и при-

знаку близких значений предельно-допустимых 

концентраций рыбохозяйственного значения 

ПДКрх. Коэффициенты относительной эколого - 

экономической опасности загрязняющих веществ 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Величина ПДК загрязняющих веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение 

№  Показатели качества сточных вод ПДК, мг/л А i 

1 Взвешенные вещества 60,0 0,15 

2 Нефтепродукты 0,05 20 

3 Никель (Ni) 0,02 90 

4 Железо (Fe) 0,5 1,0 

5 Хром (Cr+3) (Сг +6) 0.3 -0,05 5000 

6 Цинк (Zn) 0,07 90 

7 Медь (Сu) 0,008 550 
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Поскольку мероприятия по очистке сточных 

вод активированным цеолитсодержащим адсорбен-

том проводились на предприятии железнодорож-

ного транспорта, значение показателя удельного 

ущерба принято равным 5323,8 руб/усл.т. Коэффи-

циент экологической ситуации и экологической 

значимости состояния водных объектов по бас-

сейну реки Ангара (Восточная Сибирь) составляет 

1,8-1,85. 

Cуммарный предотвращенный экологический 

ущерб, полученный в результате проведения при-

родоохранных мероприятий на предприятии желез-

нодорожного транспорта составил 19,571 млн. 

руб./год (таблица 6). Фактические концентрации за-

грязняющих веществ указаны после стадии флота-

ционной очистки сточных вод.  

Экологическую эффективность применения 

активированного цеолитсодержащего адсорбента 

для доочистки промышленных сточных вод можно 

рассчитать, исходя их того, что качество очистки 

удовлетворяет требованиям использования очи-

щенной сточной воды в технологических процессах 

и применением оборотной системы водоиспользо-

вания, когда практически будет исключен забор 

воды хозяйственно-бытового назначения и сокра-

тится сброс сточных вод в городской канализаци-

онный коллектор.  

Таблица 6 

Расчет величины предотвращенного экологического ущерба в результате проведения природоохранных 

мероприятий на предприятии железнодорожного транспорта при сбросе сточных вод в количестве 614 

тыс. м3/год. 

№ Загрязняющее вещество 
Сi 

нач. 
г/м3 

Сi 
кон. 
г/м3 

mi 
нач. 
т/год 

mi 
кон, 
т/год 

Мi нач 
усл. 
т/год 

Мi кон 
усл. 
т/год 

∆М 
усл. 
т/год 

1 Взвешенные вещества 71 52 43,594 31,928 6,5391 4,7892 1,7499 

2 Нефтепродукты 15 0,052 9,21 0,0319 184,2 0,6386 183,56 

3 Железо (Fe) 0,7 0,5 0,4298 0,307 0,4298 0,307 0,1228 

4 Медь (Сu) 0,01 0,004 0,0061 0,0025 3,377 1,3508 2,0262 

5 Хром (Cr+3)  0,33 0,3 0,2026 0,1842 1013,1 921 92,1 

6 Хром (Сг +6) 0,07 0,05 0,043 0,0307 214,9 153,5 61,4 

7 Цинк 0,10 0,006 0,0614 0,0037 5,526 0,3316 5,1944 

 Итого  346,155 

Предотвращенный экологический ущерб: 

рубмлнУ В

пр .571,199,58,1155,3468,5323   

 

Исходные данные для расчета экономической 

эффективности предлагаемой технологии приве-

дены в таблице 9. Затраты на реконструкцию очист-

ных сооружений представлены в таблице 7, с уче-

том того, что необходимо заменить загрузку в уже 

существующих адсорберах, в которых до этого ис-

пользовался активированный уголь, а также заку-

пить оборудование для модификации цеолита. Рас-

чет эксплуатационных затрат при производстве 

сорбционных материалов представлен в таблице 8. 

Заработная плата одного оператора за 1 час 

рассчитывается в соответствии с тарифом 65 

руб./час, с учетом премии в 40%. Для рассматрива-

емых технологических операций требуется два опе-

ратора. При этом принимаются районный коэффи-

циент 30% и северный коэффициент 30%. Прибли-

зительное количество часов работы составляет 

около 2000. Т.о. затраты на работу двух операторов 

составят:  

2000 часов/год • 65 руб./час • 1,4 • 1,6 = 582 400. 

руб./год 

Таблица 7 

Затраты на реконструкцию очистных сооружений 

№ 

п/п 
Характеристики Количеств шт. Стоимость, руб. 

Общая  

стоимость, руб. 

1 Бункеры для сбора и охлаждения 5 шт. 10 000 50 000 

2 Шаровая мельница 1 шт. 55 000 55 000 

3 Грохот (сито) 1 шт. 90 000 90 000 

4 
Смеситель с нагревательной рубашкой и 

мешалкой 
1 шт. 550 000 500 000 

5 Сушильная камера 1 шт. 62 000 62 000 

6 Муфельная печь 1 шт. 570 000 570 000 

7 Дозаторы 4 шт. 11 000 44 000 

 Итого   1 371 000 

8 Проектные работы 7%  95 970 

9 Доставка цеолита с месторождения 2%  27 420 

10 Доставка оборудования 5%  68 550 

11 Монтажные и пусконаладочные работы 25%  342 750 

12 Непредвиденные расходы  3%  41 130 

 Итоговая стоимость затрат   1 946 820 
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Подсчитаем годовую экономию финансовых затрат в результате проведенных водоохранных меро-

приятий.  

Годовая экономия за счет отмены покупки воды хозяйственно-бытового назначения для технологи-

ческих нужд депо составит: 

QСЭ тт         (7) 

Эт= 14,5•109500 = 1 587 750 руб./ год = 1,588 млн. руб./год 

 

Таблица 8  

Эксплуатационные затраты на производство сорбционных материалов в количестве 3120 кг в год 

Характеристики 
Требуемое ко-

личество 

Стоимость,  

руб/ ед.  

Стоимость, 

руб/год. 

1 слой - Природный цеолит (5,95%) 185,64 кг 60 руб./кг 11 138 

2 слой – цеолит, модифицированный при 350º С (2,38%) 7,43 кг 82,14 руб./кг 610 

2 слой - цеолит, модифицированный ГМДС (2,38%) 7,43 кг 116,8 руб./кг 868 

3 слой - цеолит, модифицированный ГМДС (89,29%) 2919,5 кг 116,8 руб./кг 340 998  

Заработная плата оператора 2 человека 145,6 руб./ч 582 400  

Энергозатраты 
20 кВт•24 часа 

•365 дней 
1,23 

215 496 

 

Выгрузка сорбента 6 раз 800 4800 

Итого   1 156 310 

 

Таблица 9  

Исходные данные для расчета экономической эффективности новой технологии 

Характеристики 
Единица 

измерения 
Показатели  

Стоимость реконструкции очистных сооружений, К  Руб.  1 946 820 

Стоимость эксплуатационных затрат, С  руб/год  1 156 310 

Производительность очистных сооружений  м3/сут 300,0 

Производительность очистных сооружений в год (365 рабочих дней), Q  м3/год 109 500 

Стоимость сброса 1 м3 очищенной сточной воды в городской коллектор, Сст 

= С/Q 
руб/м3 12,62  

Стоимость 1 м3 водопроводной воды, получаемой из городского водопро-

вода, Ст 
руб/м3 

14,45 

 

 

С другой стороны, данная вода не будет сбра-

сываться в городской коллектор, что дает годовую 

экономию в размере: 

QСЭ стст     (8) 

Эст = 12,62•109500 = 1 381 890 руб./ год = 1, 382 

млн. руб./год 

Общая экономия составит: 

стт ЭЭД     (9) 

Д = 1, 588+1, 382= 2,97 млн. руб./год 

Общий экономический эффект: 

ДПР     (10) 

Р = 19,571 +2,97 = 22,541 млн. руб/ год. 

Приведенные затраты составляют: 

КСЗ  12,0
 
  (11) 

З = 1, 156+0,12* 1, 946 = 1,389 млн. руб/год. 

Таким образом, чистый экономический эффект 

от использования в результате реконструкции 

очистных сооружений с учетом предотвращенного 

ущерба, составляет: 

ЗРR     (12) 

R = 22,541–1,389 = 21,152 млн. руб./год. 

Окупаемость использования предлагаемой 

технологии составит: 

R

K
T      (13) 

Следует отметить, что в расчете экономии за-

трат не учитывались штрафные санкции, налагае-

мые на предприятие при внезапных проверках кон-

тролирующими природоохранными организаци-

ями. 

Выводы и предложения. Таким образом, по 

результатам экспериментальных и теоретиче-

ских исследований доказано, что природные цео-

литы клиноптилолитового типа месторожде-

ния Восточного Забайкалья, модифицированные 

ГМДС; ТЭОС; серным полимером, получаемым из 

отходов производства эпихлоргидрина, целесооб-

разно использовать в качестве фильтрующих за-

грузок в адсорбционных фильтрах. Доказана эко-

логическая целесообразность реализации ком-

плексной технологии, предусматривающей 

получение новых сорбентов на основе модифика-

ции природных цеолитов (клиноптилолитового 

типа) месторождения Забайкалья, применение 

их в процессах очистки сточных вод от Ni2+, Zn2+ 

и Cu2+, обеспечивающих нормативные показа-

тели качества очищенной воды. 
Поиск эффективных методов утилизации отхо-

дов является важной стратегической задачей. Рас-
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смотрена проблема образования и накопления хло-

рорганических отходов и методы их утилизации, в 

частности отходы производства эпихлоргидрина, 

основным компонентов которых является 1,2,3-

трихлорпропан. Произведен анализ существующих 

технологий получения серосодержащих адсорбен-

тов, эффективных для извлечения из сточных вод 

ионов тяжелых металлов. Выявлено, что нанесение 

серосодержащего полимера на различные твердые 

матрицы изучены в достаточной степени, однако до 

этого цеолиты никогда не использовались в каче-

стве центров поликонденсации при нанесении на их 

поверхность полисульфидных полимеров. 

Ожидаемый эколого-экономический эффект за 

счет снижения сверхлимитных платежей от внедре-

ния предложенной технологии доочистки сточных 

вод поликомпонентного состава составит 21,152 

млн. руб./год. Срок окупаемости составит 0,1 года. 

Cуммарный предотвращенный экологический 

ущерб водным ресурсам от загрязнения водоемов, 

полученный в результате проведения природо-

охранных мероприятий на предприятии железнодо-

рожного транспорта составил 19,571 млн. руб./год.  
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ABSTRACT 
A method for processing eddy current flaw detection signals based on determining the number of zeros of the 

analyzed signal in sliding mode is proposed. This method is characterized by low resource consumption, has a 

simple circuit implementation and can be used in automated eddy current non-destructive testing systems. 
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Introduction. Eddy current flaw detection 

(ECFD) is based on the interaction of an alternating 

electromagnetic field with an electrically conductive 

control object (CO) [1, 2]. An essential feature of 

ECFD is that it is implemented in the absence of me-

chanical contact between the eddy current transducer 

(EDT) and the CO. This makes it possible to carry out 

ECFD in conditions of EDT movement relative to CO 

at a significant speed. This significantly increases the 

productivity of control and expands the possibilities of 

its automation. There are many factors creating the 

need to develop new and improve existing methods and 

tools of ECFD. These factors include the variety of 

technological processes for manufacturing products, 

their operating conditions, appearance of new materials 

and need to identify flaws in a wide range of their sizes 

and depths of occurrence  

Usually, ECFD signals are generated by differen-

tial ECFD [3] provided that the components that are in-

significant for ECFD are fully (or partially) compen-

sated. These components include open-circuit voltage 

and driving voltage. Such signals are observed against 

the background of noise at different signal-to-noise ra-

tios (s/n).  

Various known methods can be used to distinguish 

signals from flaws in an additive mixture with noise. 

These methods include the method of optimal signal fil-

tering [4], coordinated signal filtering [5], use of signals 

with various types of modulation and manipulation [6, 

7], correlation signal reception [4, 5], split method [8], 

wavelet analysis method [9], etc. Implementating the 

potential of most of these methods requires knowing a 

copy of the desired signal. These methods are also char-

acterized by a significant resource consumption of cal-

culations. The resource consumption of calculations is 

understood as hardware and time costs for their imple-

mentation. 

For a number of ECFD applications, there is an-

other way of distinguishing signals from flaws. The 

EDT signals, as implementations of physical random 

processes, are time-varying function. Such functions 

have a finite number of maxima and minima at a finite 

observation time. Accordingly, these functions also 

have a finite number of intersections (the number of ze-

ros) with an alternating-sign zero-level signal [10]. The 

dependence of the statistical characteristics of the num-

ber of zeros of the EDT signal on the signal-to-noise 

ratio is the basis for the idea of a rapid method for de-

tecting signal flaws in ECFD. This method was pro-

posed in [11].  

The research objective is to develop a method for 

distinguishing signals from flaws based on determining 

the number of zeros of the analyzed signal in sliding 

mode. It is also necessary to compare the efficiency and 

resource consumption of the proposed method with the 

basic one. The development of a low resource-consum-

ing method for processing ECFD signals shall enable 

them to be used in automated ECFD systems with a sig-

nificant scanning speed of CO. 

Statement of the problem.  
The common pattern of ECFD signal generation in 

the case of using transformer differential EDT is shown 

in Fig.1. Usually, such transducers are excited by a si-

nusoidal alternating electric current with a frequency of 

f. In the event of balanced secondary windings, a flawed 

radio pulse signal of the following type is generated 

during EDT scanning in the CO area 

𝑈𝑑(𝑡, �̅�) = 𝑈(𝑡, �̅�)cos[2𝜋𝑓𝑡 − 𝜑(𝑡, �̅�)] (1) 

where 𝑈(𝑡, �̅�), 𝜑(𝑡, �̅�) is an envelope (amplitude-

time characteristics of the signal, ATC) and an initial 

phase, respectively, 2𝜋𝑓𝑡 − 𝜑(𝑡, �̅�) is the phase-time 

or phase characteristic of the signal, FTC, �̅� is a vector 

of the flaw parameters (for example, the depth and 

opening of crack, its length, etc.) and "EDT – CO" sys-

tem parameters (the distance between the EDT and OK, 

the orientation of the EDT relative to the flaw, scanning 

mode, etc.). 

 
Fig. 1. Signal generation in an eddy current flaw de-

tector with a differential-type transformer EDT (SPU 

– signal processing unit) 

 

A typical signal from a flaw in the case of EDT 

operating in dynamic mode and subject to the compen-

sation of the open-circuit voltage and driving voltage is 

shown in Fig. 2.a. The characteristics of such a signal 

contain information about the flaws of a researchable 

object and require further measurement and analysis. 

Usually, such signals are observed against the back-

ground of noise (Fig. 2. b). As the flaw size decreases 

and the depth of their occurrence increases, the ampli-

tude of the signal information component also de-

creases. This leads to a decrease in the s/n ratio and the 
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probability of distinguishing signals from flaws. In the 

absence of full open-circuit and driving voltage com-

pensation, the signal also contains a harmonic compo-

nent that is present during the entire analysis time (Fig. 

2. c.). In most ECFD systems, signals are converted to 

digital codes by analog-to-digital converters (ADCs). 

 
Fig. 2. Plots of the ECFD signal with full EDT com-

pensation and no noise (a), ECFD signal with full 

EDT compensation and with noise (b) and signal plot 

with incomplete EDT compensation with noise 

 

The method proposed in [12] is used as the basic 

method for detecting radio pulse signals. This method 

involves analysing the circular statistics – the resultant 

vector length (or abbreviated r-statistics [13]). The 

value of r-statistics is determined by the difference in 

the phase characteristics of EDT signals. The values of 

r-statistics are obtained as a result of sliding window 

processing of the difference ∆Ф(𝑡) = Ф(𝑡) − 2𝜋𝑓𝑡. In 

this case, Ф(𝑡) is the FTC of the mixture of the EDT 

signal and noise, and 2𝜋𝑓𝑡 is the FTC of the carrier sig-

nal. The current FTC values are calculated using the 

discrete Hilbert transform (DHT) of the signal. In the 

basic method, the window function has a fixed aperture 

of M. The presence of a flawed signal can be inferred 

from exceeding the threshold level by r-statistics. The 

computational complexity of this method is due to sev-

eral factors. These factors include the implementation 

of DHT algorithms, calculation of FTC and trigonomet-

ric moments from ∆Ф(𝑡). In addition, if the insignifi-

cant components of the EDT signal are not fully com-

pensated, incorrect results may be obtained.  

According to the method proposed, ECFD signals 

are detected by the number of zeros in the process. This 

does not take into account the sign of zeros which is a 

derivative sign at the moment when the signal crosses 

the zero level. In this case, the process zero is the inter-

section of the abscissa axis by an alternating-sign func-

tion with a zero constant component. The number of 

zeros in the noise process has certain statistical charac-

teristics. When analyzing an additive mixture of the 

useful component of signal (amplitude-modulated har-

monic signal) and noise, these characteristics vary. This 

feature is the basis of the method for detecting ECNDT 

signals against the background of noise. A common al-

gorithm for implementing the method for detecting 

EDT signals against the background of noise disturb-

ances is shown in Fig. 3.  

 
Fig. 3. An algorithm for implementing the method for 

detecting ECFD signals against the background of 

noise by the number of zeros of the process 

 

An algorithm for obtaining the resultant process 

zero vector Z[j] for a signal-noise mixture consists of a 

sequence of actions. At the beginning of this algorithm, 

an external cycle is started, which implements signal 

scanning by the window function. At each iteration of 

the external cycle, an internal cycle starts. The internal 

cycle implements the process of counting the number 

of zeros of the process inside the window function. At 

each iteration of the internal cycle, the values of the cur-

rent and following signal sample are multiplied. If the 

product sign is negative, there is a zero of process be-

tween these samples. In the event of detecting the fol-

lowing zero of process, the value Z [j, m] (m = 1... M is 

the number of the signal sample in the window) is in-

creased by one. After the internal cycle is completed, a 

result of Z[j,M] obtained is divided by an aperture value 

of the window function in order to normalize the result-

ant vector: Z[j]= Z[j,M] / M. 

An important part of the research is to prove the 

possibility of using the proposed method for detecting 

ECFD signals and its advantage over the basic one in 

terms of resource consumption. 

Simulation procedure. Simulation of the process 

of detecting radio-pulse ECFD signals against the back-

ground of noise was carried out in the MATLAB soft-

ware environment. The simulation experiment con-

sisted of the following steps: 

1.  Generating the sequences of radio pulses with 

a harmonic carrier signal shown in Fig.1. For further 

processing, a model of a signal-noise mixture of an un-

compensated EDT was selected. 

2.  Conducting the window processing of this 

signal-noise mixture with determination of the number 

of process zeros in the analysis window in sliding 

mode. 

3.  Plotting and analyzing the process zero vector 

Z[j]. 

4.  Implementing the DHT signal of uncompen-

sated EDT and signal-noise mixture of uncompensated 

EDT. 
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5.  Obtaining the FTC signal and signal-noise 

mixture and calculating their difference. 

6.  Performing the sliding window processing of 

the FTC difference with the calculation of the r-statis-

tics vector value. 

7.  Plotting the vectors of r-statistics and zeros of 

the process Z[j]. 

8.  Calculating the efficiency of methods for de-

tecting ECFD signals against the background of noise. 

9.  Evaluating the resource consumption of 

methods for detecting ECFD signals against the back-

ground of noise. 

Simulation parameters. For the simulation ex-

periment, the following parameters were selected: fre-

quency of the harmonic carrier signal f = 1 MHz; s/n 

ratio = (1,2,5,10) to test the effectiveness of these meth-

ods at various s/n ratios; sampling rate Fs= 12.8 MHz; 

sample size N=25600; window function aperture 

M=256, radio pulse shape – Gaussian, number of pulses 

– 2. 

Analysis of simulation observations. Verifica-

tion of the efficiency of methods for detecting ECNDT 

signals against the background of noise was carried out 

by calculating the efficiency coefficient of the Kef. This 

coefficient for the basic method is calculated as 𝐾𝑒𝑓 =
𝑟𝐴

�̅�𝑛
⁄ , where 

A
r  is an average amplitude value of the r-

statistics in areas with a useful signal component, and 

�̅�𝑛 is an average value of the noise r-statistics. For the 

method proposed, Kef=Zn/Zs, where Zs is an average 

value of the process zero vector in areas with a useful 

signal component, and Zn is an average value of the pro-

cess zero vector in areas with noise only. A graphical 

representation of the r-statistics vectors and zeros of the 

process obtained during simulation for the ratio s/n=2 

is shown in Fig. 5. 

 
Fig. 5. r-statistics vector (a) and process zero vector 

Z[j] (b) 

 

The values of the calculated efficiency coeffi-

cients of methods for various s/n ratios are shown in 

Table 1. 

 

Table 1. 

Values of Kef and resource consumption of ECNDT signal detection methods 

s/n 
Kef Resource consumption, ms 

r-statistics method Process zero method r-statistics method Process zero method 

1 6 4.5 650 58 

2 6 6 600 70 

5 1.1 6 564 48 

10 1 8 649 54 

 

The results of the simulation experiment showed 

that in the case of lower s/n ratios, the method of de-

tecting signals by determining the vector of r-statistics 

proved to be more efficient. However, in some cases, 

the use of this signal detection method is ineffective. 

Such cases include the absence of full compensation of 

the open-circuit and driving voltage in the EDT with an 

increase in the s/n ratio. In turn, the method of detecting 

signals based on the number of zeros of the process is 

more efficient at higher values of the s/n ratio. 

Also, during the simulation experiment, the level 

of resource consumption of these methods was esti-

mated. The main indicator of resource consumption 

was the time spent calculating the resultant vectors of 

r-statistics and Z[j]. 

The simulation experiment was carried out on a 

personal computer with the following specifications: 

  Processor clock speed – 3.9 GHz; 

  Number of processor cores/threads – 6/12; 

  RAM capacity – 16 GB; 

  RAM frequency – 3.2 GHz; 

The time required to perform signal detection al-

gorithms for each of the methods was calculated using 

the tic toc functions of the embedded MATLAB start 

stopwatch timer. Time taken by the algorithm of the 

basic and proposed methods is shown in Table. 1. The 

large difference in the algorithm execution time for the 

basic and proposed signal detection methods is due to 

the lack of necessity to use additional libraries in the 

proposed method. In turn, the basic method requires 

DHT and scan of the signal phase responses, and so on. 

Developing a low resource-consuming method for 

processing ECFD signals shall enable detecting flaws 

at a significant rate of data input. At the same time, 

there shall be no significant decrease in the reliability 

of control results, and this method shall simplify their 

circuit implementation. 

Conclusion. The possibility of detecting ECFD 

signals observed against the background of noise, pro-

vided that EDT compensation is incomplete, has been 

studied. The method is based on calculating the process 

zero vector during window processing in sliding mode. 

The efficiency of the proposed and basic method has 

been compared. The basic method involves analyzing 

the vectors of r-statistics determined by the signal 

phase characteristic. The proposed method is free from 

a number of shortcomings of the basic one, the main 

one being the high resource consumption for its imple-

mentation. It is shown that the efficiency coefficient of 

the proposed method makes it possible to detect ECFD 

signals against the background of noise at low s/n val-

ues. 



56 Sciences of Europe # 66, (2021) 

 

References 

1. Klyuev, V.V., Sosnin, F.R., Kovalev, A.V. et 

al. (2005). Nondestructive testing and diagnostics. Re-

fer. book. Moscow, Mashinostroenie [in Russian].  

2. Nondestructive Testing Handbook, Third Edi-

tion: Volume 5, Electromagnetic Testing / Satish S 

Udpa (technical editor), Patrick O'Moore (editor). – 

ASNT, 2004. – 536 p. 

3. Uchanin, V.M. Double differentiation put-on 

eddy-current transducers / V. M. Uchanin. Lviv, 

SPOLOM, 2013. – 268 p. [in Ukrainian]. 

4. Kachanov, V. K., Mozhovyi, O. V., Pitolin, O. 

I. et al. (1994). Modern methods and means of ultra-

sound control using statistical signal processing. Man-

ual. [in Ukrainian] Babak, V. P. (Ed.). Kyiv, IS DO [in 

Ukrainian]. 

5. Marchenko, B. H., Priimak, M. V., Shcherbak, 

L. M. (2001). Theoretical foundations of stochastic sig-

nal and noise analysis. Manual. Ternopil, I. Puliya 

TDTU [in Ukrainian].  

6. Kachanov, V. K., Sokolov, I. V. (2007). Fea-

tures of applying complexly modulated signals in ultra-

sonic flaw detection. Defektoskopiya, 12, 18-42. [in 

Russian].  

7. Karpash, O. M., Rybitskyi, I. V., Karpash, M. 

O. (2008). Substantiation of the possibility of Barker 

code application for improvement of the sensitivity of 

ultrasonic contactless method for thickness measure-

ment. Tekh. Diagnost. i Nerazruch. Kontrol. 2, 31-35 

[in Ukrainian].  

8. Sokolov, I. V. (2007). Split method of ultra-

sound control. Defektoskopiya, 12, 3-17 [in Russian].  

9. Tyutyakin, A. V. (2012) On application of 

wavelet-transformation in spectral analysis of informa-

tive signals in the systems of nondestructive testing and 

diagnostics. Kontrol. Diagnostika, 8, 11-16 [in Rus-

sian].  

10. Tikhonov, V. S. Outliers of random processes 

/ Tikhonov, V. I. – Moscow: Nauka, Main Editorial Of-

fice for Physical and Mathematical Literature, 1970. 

392 p. [in Russian].  

11. Kuts, Y. V., Method for detecting eddy current 

non-destructive testing signals against the background 

of noise by the number of process zeros / Kuts, Y. V., 

Redka, M. O., Blyzniuk, O. D. // VI International sci-

entific and technical conference. Metrology, infor-

mation and measurement technologies and systems of 

(MIMTS-2020). Abstracts, February 18-19, 2020. 

Kharkiv. P. 71-72. [in Ukrainian].  

12. Utility model patent No. 35057 Ukraine, IPC 

(2006). G01В 17/02. Method of ultrasonic measure-

ment of product thickness / Kuts, Y. V., Yeremenko, V. 

S., Monchenko, O.V. et al. (2006); applicant and patent 

holder National Aviation University. No. u200805320; 

application filed on 23.04.2008; issued on 26.08.2008, 

Bul. No. 16 [in Ukrainian].  

13. Fisher N.I. Statistical analysis of circular data. 

/ N.I. Fisher. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 2000. – 277 p. 

 

РОЗРОБКА КРИТЕРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕЛЯЦІЙНО-ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИХ 

РАДІОПЕЛЕНГАТОРІВ 

 

Ципоренко В.В., 

кандидат технічних наук, доцент 

Ципоренко В.Г. 

кандидат технічних наук, доцент 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Житомир, Україна 

 

 

DEVELOPMENT OF CRITERIA OF EFFICIENCY OF CORRELATION-INTERFEROMETRIC 

DIRECTION FINDERS 

 

Tsyporenko V., 

Ph.D., associate professor 

Tsyporenko V. 

Ph.D., associate professor 

Zhytomyr Polytechnic State University 

Zhytomyr, Ukraine 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-66-1-58-64 

 

АННОТАЦІЯ 

Отримані рівняння ефективності пеленгування за відношенням точність/(швидкодія, апаратурні 

витрати), а також у співвідношенні кількості операцій і каналів на один біт інформації. При цифровій 

реалізації алгоритмів кореляційного пеленгування їх відповідні часові витрати оцінено більш 

уніфікованим і узагальненим показником, таким як кількість операцій кореляційного оброблення. 

Виконано аналіз запропонованих рівнянь критерія ефективності алгоритмів пеленгування. Запропоновані 

оцінки ефективності за відношенням (точність/швидкодія), що не залежать від апріорі невизначених і 

різних абсолютних значень параметрів точності, швидкодії і апаратурних витрат. Це дозволяє оцінити 

ефективність різних варіантів алгоритму пеленгування, які відповідають різним умовам застосування і 
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різним параметрам пеленгатора, а також можливість їх практичної реалізації на основі оптимального 

оброблення. 

ABSTRACT 

The equations of directional efficiency are obtained in terms of accuracy / (speed, hardware costs), as well as 

in the ratio of the number of operations and channels per bit of information. In the digital implementation of 

correlation directioning algorithms, their corresponding time costs are estimated by a more unified and generalized 

indicator, such as the number of correlation processing operations. The analysis of the offered equations of the 

criterion of efficiency of direction finding algorithms is executed. Estimates of efficiency on the relation (accuracy 

/ speed) which are independent of a priori uncertain and various absolute values of parameters of accuracy, speed 

and hardware expenses are offered. This allows us to assess the effectiveness of different variants of the direction 

finding algorithm, which meet different conditions of use and different parameters of the direction finder, as well 

as the possibility of their practical implementation based on optimal processing. 

Ключові слова: кореляційно-інтерферометричний метод, безпошукове радіопеленгування, критерій 

ефективності пеленгатора. 

Keywords: correlation-interferometric method, search-free radio direction finding, criteria of efficiency of 

DF. 

 

Актуальність теми. На сьогодні 

пеленгування радіоелектронних засобів повинно 

здійснюватись в умовах складної електромагнітної 

обстановки, великої апріорної невизначеності щодо 

параметрів радіовипромінювань, а також в умовах 

реального масштабу часу реалізації. 

Перспективним напрямком реалізації пеленгування 

для вказаних умов є використання широкосмугових 

цифрових кореляційно-інтерферометричних 

радіопеленгаторів. Для порівняльної оцінки різних 

методів пеленгування доцільно розробити критерій 

ефективності роботи пеленгатора, який буде 

враховувати необхідні вимоги за точністю та 

швидкодією пеленгування. 

Аналіз останніх досліджень та публікації, на 

які спирається автор. На сьогодні в системах ра-

діомоніторингу пеленгування радіоелектронних за-

собів здійснюється в умовах реального часу та з ви-

сокою точністю. Перспективним напрямком реалі-

зації пеленгування для вказаних умов є 

використання кореляційно-інтерферометричних 

радіопеленгаторів [1,2]. Основною перевагою коре-

ляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів є 

висока точність пеленгування радіовипромінювань 

при відношеннях сигнал/шум 0дБ. Це зумовлено 

можливістю використання ефективних алгоритмів 

оброблення сигналів, ефективної компенсації завад 

і перевідбитих сигналів, що зумовлені впливом сто-

ронніх об’єктів і елементів АР. Також технологія 

кореляційно-інтерферометричного пеленгування 

дає можливість використання АР, що дозволяє роз-

ширювати робочий сектор пеленгування і збільшу-

вати просторову розрізнювальну здатність. Класи-

чно кореляційно-інтерферометричне пеленгування 

реалізується пошуковим компенсаційним методом 

з пошуком значення компенсуючої затримки, яке 

забезпечує максимум взаємної кореляційної функ-

ції. Недоліком цього методу є велика обчислюва-

льна складність та неможливість пеленгування 

джерел радіовипромінювань із розширеним спект-

ром у реальному масштабі часу з високою точні-

стю. Тому дослідження по підвищенню швидкодії 

та ефективності кореляційно-інтерферометричного 

пеленгування вцілому при забезпеченні високої то-

чності є актуальною задачею. Для оцінки ефектив-

ності нових методів пеленгування доцільно також 

розробити критерій ефективності. 

Результати досліджень кореляційно-інтерфе-

рометричних радіопеленгаторів представлені в ве-

ликій кількості сучасних наукових праць. Напри-

клад, у [3–5] досліджені пошукові кореляційно-ін-

терферометричні методи оцінки напрямку на ДРВ з 

використанням АР, які ефективно реалізуються в 

цифровій формі. Ці методи використовують багато-

ітераційний компенсаційний алгоритм оцінки за-

тримки прийому радіовипромінювання рознесе-

ними в просторі пеленгаційними каналами. Це обу-

мовлює низьку швидкодію пеленгування. 

Запропоновано кореляційний метод пеленгування, 

що має підвищену точність пеленгування. Однак 

швидкодія пеленгування та можливість роботи пе-

ленгатора в реальному масштабі часу не дослі-

джена. 

В роботі [6] проведено дослідження ефектив-

ності антенних решіток різної конфігурації для ко-

реляційно-інтерферометричного пеленгування. Ви-

конано аналітичні дослідження та експеримента-

льні дослідження залежності ефективності 

просторово-частотної селективності розглянутих 

конфігурацій антенних решіток від їх основних па-

раметрів. Виконано дослідження використання мо-

жливих варіантів конфігурації та ефективності ан-

тенних решіток для кореляційно-інтерферометрич-

ного пеленгування. Показано, що при покращанні 

параметрів селективності антенних решіток, таких 

як рівень бічних пелюсток, ширина головної пелю-

стки, коефіцієнт спрямованої дії і коефіцієнт шумо-

вої ширини головної пелюстки діаграми спрямова-

ності та незмінній кількості радіоканалів, ефектив-

ність конфігурації антенної решітки 

радіопеленгатора буде збільшуватись. Запропоно-

вано варіант оцінки ефективності просторово-час-

тотної селективності конфігурацій антенних реші-

ток, що кількісно враховує усі основні особливості 

реалізації їх просторового та часово-частотного 

тракту та визначає їх завадостійкість.  

В [7] проведено аналіз швидкодії безпошуко-

вого цифрового кореляційно-інтерферометричного 

пеленгатора з двовимірним кореляційним оброб-

ленням просторового сигналу. Оцінено швидкодію 
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пеленгування при використанні лінійної антенної 

решітки. 

У роботах [8–9] досліджені нелінійні спектра-

льні методи пеленгування, які забезпечують високу 

просторову роздільну здатність прийнятих випро-

мінювань. Такі методи мають ряд суттєвих для си-

стем радіомоніторингу недоліків, таких як великий 

час обробки сигналів, що в кілька разів більший ніж 

для пошукового кореляційноінтерферометричного 

методу пеленгування; необхідність точної апріор-

ної інформації про кількість прийнятих в суміші ви-

промінювань; зміщення оцінок напрямків, що погі-

ршує точність пеленгування; втрата стійкості ро-

боти при низьких (близько 10дБ) вхідних 

відношеннях сигнал/шум. В результаті часова ефе-

ктивність застосування спектральних методів пеле-

нгування, що визначається, в першу чергу, відно-

шенням швидкодія/точність пеленгування, в систе-

мах радіомоніторингу недостатня. Це 

підтверджується відсутністю їх використання в су-

часних цифрових пеленгаторах систем радіомоні-

торингу [1, 2]. 

Таким чином, для використання в автоматизо-

ваних системах радіомоніторинга розробка крите-

рія ефективності кореляційно-інтерферометричних 

радіопеленгаторів з урахуванням швидкодії та точ-

ності пеленгування є актуальною задачею. 

Невирішеною раніше частиною загальної про-

блеми розробки ефективних швидкодіючих кореля-

ційно-інтерферометричних радіопеленгаторів є ро-

зробка критерія ефективності кореляційно-інтерфе-

рометричних радіопеленгаторів. 

Метою статті є розробка критерія 

ефективності кореляційно-інтерферометричних 

радіопеленгаторів. 

Викладення основного матеріалу. Нехай 

здійснюється прийом впродовж обмеженого часу 

аналіз часового радіовипромінювання )(tS  з рівно-

мірно розподіленою спектральною густиною поту-

жності constS )(2   в межах відомої смуги 
S

  

частот рознесення у просторі на базу d  двома іден-

тичними пеленгаційними радіоканалами. Будемо 

вважати, що пеленгаційні радіоканали мають вла-

сні адитивні стаціонарні часові шуми 
1

n  і 
2

n  з одна-

ковою спектральною густиною потужності відпо-

відно constNN  )()(
21
 , що рівноцінно розподі-

лена в межах смуги 
k

  їх просування. Напрямок 

S
  на ДРВ )(tS  апріорі невідомий і є випадковою 

величиною з рівномірним розподілом густини імо-

вірності в секції 0)1800(  . Просторово ДРВ )(tS

знаходиться відносно апертури антенної бази пеле-

нгатора в дальній зоні, а саме випромінювання )(tS  

і власні адитивні шуми 
1

n  і 
2

n  пеленгаційних радіо-

каналів можуть мати кругову 1)( F  або гостро-

спрямовану 1)( F , де },{
. ВН
   діаграми спря-

мованості. Для вказаних умов необхідно визначити 

напрямок на ДРВ )(tS  відносно антенної бази d , 

початкові умови пеленгування можуть бути пред-

ставлені наступним чином: 

),()()(

);()()(

22

11

tntStU

tntStU

S






 
(1) 

де )(),(
21

tUtU  - реалізації адитивної суміші си-

гналу )(tS , що прийняли першим і другим пеленга-

ційним каналом відповідно, 
S

  – відповідна затри-

мка прийому сигналу )(tS  між пеленгаційними ра-

діоканалами. 

Для вказаних умов оптимальну оцінку напря-

мку ̂  на ДРВ за критерієм максимуму правдоподі-

бності забезпечує кореляційний метод пеленгу-

вання. Інформаційним параметром, за яким оціню-

ється напрямок ̂  на ДРВ, є відносна затримка 
S

  

прийому випромінювання )(tS  між рознесеними у 

просторі пеленгаційними радіоканалами пеленга-

тора. Правдоподібна оцінка 
S

̂  відносної затримки 

визначається по максимальному значенню взаємно 

кореляційної функції )(
12
K  прийнятих реалізацій 

)(
1

tU  і )(
2

tU  пеленгаційними радіоканалами: 

))}(arg{max(ˆ
12
 K

S
 , (2) 

де   dttUtUK )()()(
2112

  – взаємно кореля-

ційна функція прийнятих сумішей )(
1

tU  і )(
2

tU . 

Безпосередньо рівняння правдоподібності (2) 

оцінки 
S

̂  відносного часу затримки прямого 

розв’язку не має [1, 2, 10]. Тому положення макси-

муму ))(max(
12
K  взаємно-кореляційної функції 

визначають зазвичай одним із двох основних мето-

дів пошуку і паралельним (багатоканальним) і пос-

лідовним (одноканальним). При паралельному ме-

тоді використовують багатоканальний корелятор, 

який містить M  одночасно (паралельно) працюю-

чих каналів кореляційного оброблення (прийому). 

В результаті сукупністю M  каналів корелятора ви-

значається відповідно M  дискретних значень 

}1,0{|)(
12

 MmK
m

  взаємно-кореляційної функ-

ції )(
12
K  для масиву }{

m
  з M  можливих значень 

},{
maxmax
 

m
 відносної затримки прийому, де ма-

ксимальне значення cd /
max

  визначається вели-

чиною бази d . Перевагою паралельного кореляцій-

ного алгоритму є відповідно мінімальна тривалість 

пеленгування, висока швидкодія пеленгування з 

можливістю в реальному масштабі часу оцінювати 

динамічно змінювану EMO, коли тривалість пелен-

гування і часу та оцінки напрямку ̂  на ДРВ дорів-

нює тривалості одного циклу 
кор

T  кореляцій оброб-

лення: 

корапел
)min( TTT  . (3) 

Основним недоліком паралельного алгоритму 

кореляційного методу пеленгування є великі (мак-

симальні) апаратурні витрати. 

Послідовний алгоритм кореляційного пеленгу-

вання передбачає використання одноканального 

корелятора і реалізує послідовну у часу оцінку усіх 
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M  можливих дискретних значень взаємно-кореля-

ційної функції )(
m12
K  з подальшим вибором її ма-

ксимального значення. Одноканальний корелятор 

використовує змінну регульовану лінію затримки, 

що забезпечує умову  m
m

, }{
maxmax,

 
m

, де 

  – крок по затримці. Перевагою послідовного ал-

горитму є мінімальні апаратурні витрати (один ка-

нал кореляційного оброблення), але є суттєвим 

його недоліком велика тривалість кореляційного 

оброблення, відповідно низька швидкість пеленгу-

вання: 

корпел
TMT  . (4) 

Необхідно відмітити, що зазвичай дискрет-

ність   затримки вибирають рівною середньоква-

дратичному відхиленню похибки   оцінки затри-

мки 
S

̂ , що визначає необхідну кількість каналів M  

кореляційного оброблення. Однак при зростанні ві-

дношення сигнал/шум на виході корелятора і відпо-

відно зменшенні   середньоквадратичної похи-

бки оцінки 
S

̂  затримки кількості M  дискретних 

)(
12 m

K   кореляційної функції: )(
12 m

K   суттєво 

зростає M , що зумовлює відповідно суттєві 

апаратурні або часові витрати пеленгування. Також 

спільним суттєвим недоліком паралельного і послі-

довного алгоритмів кореляційного пеленгування є 

наявність додаткової окрім шумової похибки дис-

кретності оцінки 
S

  затримки, яка визначається 

дискретним характером встановлення значень 
m

  

очікуваних значень затримки і обмеженістю їх кі-

лькості M : 

2)(
1


 mm

 . (5) 

В цілому обидва варіанти алгоритму оцінки 

максимуму )}(max{
12
K  взаємо-кореляційної функ-

ції не забезпечують отримання точного його зна-

чення за умови використання обмеженої кількості 

каналів кореляційного оброблення, тобто M , 

або за умови обмеженої тривалості кореляційного 

оброблення і, відповідно, тривалості 
пел

T  пеленгу-

вання, навіть при відсутності власних шумів )(
1

tU  і 

)(
2

tU  пеленгаційних радіоканалів. 

З урахуванням цього якість або ефективність 

  методів і алгоритмів кореляційного пеленгу-

вання доцільно оцінювати за відношенням точ-

ність/(швидкодія, апаратурні витрати) [1,2]: 

,
Z),(

)(
T

пелв
ТF

F



 

 
(6) 

де )(
T 
F  – функціонал по точності середньок-

вадратичного значення похибки 


 пеленгування; 

Z),(
пелв

ТF  – функціонал часових і апаратурних 

витрат, що необхідні для реалізації кореляційного 

пеленгування; 

Z – кількість об’єм апаратурних витрат, що 

оцінюється кількістю пеленгаційних радіоканалів і 

каналів корелятора. 

В загальному випадку для забезпечення мож-

ливості оцінювати точність пеленгування для різ-

них початкових умов доцільно, щоб функціонал 

)(
T 
F  враховував також наступні параметри пеле-

нгатора: середньоквадратичне відхилення 

  похи-

бку пеленгування, ширину сектора 


D  пеленгу-

вання, коефіцієнт фільтрації 
f

K  по шумам і зава-

дам, кількість сигналів 
S

M , що може бути 

оброблено за один цикл 
0

T огляду сектора 


D  пеле-

нгування. В результаті при 
Sk

   функціонал 

)(
T 
F  може бути представлений наступним чином: 

Sf
MKDF  )/()(

T 
 , (7) 

де 
вхвих

/qqK
f
  – коефіцієнт фільтрації пелен-

гатора, що кількісно дорівнює коефіцієнту покра-

щення відношення (шум + завада); 

вхвих
,qq  – відношення сигнал (шум + завада) на 

виході і вході пеленгатора відповідно, в межах 

смуги пропускання 
S

  його пеленгаційних радіо-

каналів. 

При кореляційному пеленгуванні інформацій-

ним параметром для оцінки напрямку   на ДРВ є 

відносна затримка   прийому випромінювання )(tS  

пеленгаційними радіоканалами, яка має діапазон 

можливих значень 


D , тому рівняння (7) доцільно 

представити з використанням відповідних 


D  і се-

редньоквадратичної похибки 


  оцінки відносної   

затримки наступним чином: 




Sf
MKDF  )/()(

T
, (8) 

де cdD /2 


 – ширина діапазону можливих 

значень відносної   затримки; 

f
K  – коефіцієнт фільтрації кореляційного оці-

нювання відносної   затримки; 

S
M  – кількість сигналів, що обробляються за 

один цикл кореляційного оцінювання відносної   

затримки в діапазоні 


D . 

Функціонал Z),(
пелв

ТF  часових і апаратурних 

витрат повинен враховувати часові 
пел

Т  і апаратурні 

Z  витрати з урахуванням їх пріоритетності, що ви-

значається відповідними ваговими коефіцієнтами. 

В загальному випадку більш критичним (пріорите-

тним) параметром є часові 
пел

Т  витрати, тому функ-

ціонал часових та апаратурних витрат Z),(
пелв

ТF  

доцільно представити наступним чином: 

Z,TZ),(
пел

 
пелв

ТF  (9) 

де   – ваговий коефіцієнт апаратурних витрат 

з розмірністю [с / канали]. 
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При цифровій реалізації алгоритмів кореляцій-

ного пеленгування їх відповідні часові витрати 
пел

Т  

доцільно оцінювати більш уніфікованим і узагаль-

неним показником, таким як кількість 
kon

N
.

 опера-

цій кореляційного оброблення. Це дозволяє не вра-

ховувати при оцінці часових витрат 
пел

Т  конкретні 

технологічні особливості і експлуатаційні характе-

ристики технічних засобів цифрового оброблення, 

такі як технологія виготовлення, тактова частота, 

архітектура, електроспоживання, габарити, вага, 

ціна. В результат рівняння (9) прийме вигляд: 

.)(
..

ZNNF
konkonв

   (10) 

З урахуванням (8) і (10) рівняння (6) прийме 

вигляд: 

srfrrr

kon

MKD

ZN






)(
.






. 
(11) 

За умови перевищення ширини смуги 
s

  пе-

ленгаційних радіоканалів ширини 
k

  спектра 

)( jS  радіовипромінювання ДРВ пеленгується, 

тобто 
sk

   перед кореляційним аналізом здій-

снюється попередня частотна фільтрація випромі-

нювання )(tS . Для цих умов етапи попередньої ча-

стотної селекції і кореляційного оброблення будуть 

характеризуватися відповідними значеннями кое-

фіцієнту фільтрації, ширини діапазону аналізу і кі-

лькості сигналів, що обробляються. В результаті рі-

вняння (11) прийме вигляд: 







sfpsrfrrr

kon

MKDMKD

ZN






)/()(
. , 

(12) 

де 
fr

K , 
f

K  – коефіцієнти фільтрації кореляцій-

ного оброблення і частотної селекції відповідно; 


D  – ширина частотного сектору (смуги) пеле-

нгування (огляду і аналізу); 

p
  – роздільна здатність за частотою  ; 

sr
M ,

s
M  – кількість сигналів, що обробляється 

в межах часового 
r

D  і частотного 


D  секторів пе-

ленгування відповідно. 

Коефіцієнт фільтрації 
f

K  частотної селекції 

зазвичай визначається в першу чергу значення се-

лективності (подавлення) частотного фільтра в 

смузі затримування, тобто рівнем 
БП

K  його бічних 

пелюсток: 
 БПf

KK /1  [2, 4]. 

Для умов використання в радіоканалах кореля-

ційного пеленгатора гостроспрямованих антен, що 

реалізуються зазвичай на основі багатоелементних 

АР, в процесі пеленгування використовується попе-

редня просторова селекція випромінювань. Якість 

попередньої просторової селекції також доцільно 

оцінювати відповідним коефіцієнтом фільтрації 

f
K  , кількістю сигналів 

s
M , роздільною просторо-

вою здатністю 
p

  і шириною просторового сек-

тора 


D  пеленгування. Для вказаних умов рівняння 

ефективності (12) пеленгування прийме вигляд: 

srfrrrsfpsfp

kon

t
MKDMKDMKD

ZN






)/()/()(

.

,,









, 
(13) 

де 
f

K  – коефіцієнт фільтрації просторової се-

лекції; 

p
  – роздільна здатність просторової селек-

ції; 

s
M  – кількість сигналів, що обробляється при 

просторовій селекції в межах просторового сектора 


D  пеленгування. 

Необхідно відмітити, що при пеленгування 

ДВР здійснюється добування (отримування) певної 

кількості інформації з урахуванням значень діапа-

зону невизначеності можливих значень випроміню-

вань за напрямком  , частотою   і затримкою  , а 

також відповідних значень коефіцієнтів фільтрації 

),,(
 fff

KKK  і кількості сигналів ),,(
 sss

MMM . З 

урахуванням цього рівняння (11), (12), (13) ефекти-

вності пеленгування можуть бути представлені у 

співвідношенні (кількості операцій і каналів) на 

один біт інформації: 

])[(log
2

.

srfrrr

kon

MKD

ZN











. 
(14) 

 

])/(1[log])(1[log
22
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sfsfp
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srfsf

p

sf

p

kon

MK
D

MK
D

MK
D

ZN
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(16) 

Аналіз рівнянь (14), (15), (16) ефективності ал-

горитмів пеленгування показує, що запропоновані 

оцінки ефективності за відношенням (точ-

ність/швидкодія) не залежить від апріорі невизна-

чених і різних абсолютних значень параметрів точ-

ності, швидкодії і апаратурних витрат. Це дозволяє 

оцінити ефективність різних варіантів алгоритму 

пеленгування, які відповідають різним умовам за-
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стосування і різним параметрам пеленгатора, а та-

кож можливість їх практичної реалізації на основі 

оптимального оброблення. 

Враховуючи обраний критерій ефективності   

реалізації кореляційного пеленгування визначимо 

такі методи і алгоритми для відповідних початко-

вих умов, які забезпечують мінімум кількості опе-

рацій і апаратурних витрат )2(
.

ZN
kon
  на один біт 

отриманої інформації про напрямок   на ДРВ: 

}min{)(  


F . (17) 

Необхідно відмітити, що формування і аналіз 

взаємно-кореляційної функції )(
12
K  прийнятих ре-

алізацій сигналу )(tS  забезпечує можливість отри-

мання максимально правдоподібної оцінки 
  від-

носної затримки прийому і відповідного напрямку 




 на ДРВ. 

Тому підвищення ефективності алгоритмів ко-

реляційного пеленгування доцільно реалізовувати 

шляхом скорочення часових і обчислювальних 

kon
N

.
 витрат. Це можливо досягти за рахунок міні-

мізації кількості 
k

L  дискретних відліків взаємно-

кореляційної функції )(
12
K , по сукупності яких 

оцінюється її глобальне максимальне (екстрима-

льне) значення )}({
12
K , тобто 












D
L

k

. Звичайно, 

мінімально можливе значення }min{
k

L  кількості 

дискретних відліків взаємно-кореляційної функції 

)(
12
K  дорівнює одиниці, тобто 1}min{ 

k
L . Це до-

сягається за умови використання таких алгоритмів, 

що забезпечують отримання прямого розв’язку рів-

няння правдоподібності і відповідно прямої оцінки 

екстремального значення оцінки 

)}(max{arg
12
 K

m
  відносної затримки прийому 

сигналу )(tS . 

Точність правдоподібної оцінки 
  відносної 

затримки при кореляційному обробленні одно-

значно досягається забезпеченням необхідного ко-

ефіцієнта 
f

K  фільтрації і відповідної тривалості 

часу та аналізу-прийому суміші, )()()( tntStU   

або збільшенням кількості одночасно працюючих 

кореляційних пеленгаторів чи кількості пеленгацій-

них радіоканалів. 

Дисперсія 2


  похибки правдоподібної оцінки 

відносної затримки 
  одночасно визначається до-

сягнутим відношенням сигнал/шум 
вих

q  на виході 

корелятора: 

вих
q/12 


 . (18) 

В свою чергу вихідне відношення сигнал/шум 

вих
q  залежить від відношення сигнал/шум на вході 

вх
q  пеленгаційних радіоканалів і коефіцієнта 

f
K фі-

льтрації: 

fвхвих
Kqq  . (19) 

При цифровому обробленні значення 
f

K  кое-

фіцієнта фільтрації визначається кількістю 
s

N  ста-

тистично незалежних відліків суміші )(
1

tU ; )(
2

tU  в 

кожному пеленгаційному каналі [2, 4]: 


 TNTNK

sasf
;


, (20) 

де 


T  – період дискретизації суміші )(tU  в пе-

ленгаційних радіоканалах. 

Аналіз рівнянь (18), (19) і (20) показує, що то-

чність кореляційного пеленгування і ефективність 

його реалізації не може досягатися скороченням кі-

лькості 
s

N  накопичуваних відліків сигналу )(tS  і 

відповідного значення коефіцієнта фільтрації 
f

K . 

Оцінимо ефективність відомого пошукового 

цифрового методу кореляційного пеленгування за 

запропонованим критерієм оптимальності (17) за 

умови 1
s

M , 
kon

NZ
.

 : 

;/)(2

s
Ntq


  ;

sf
NK 
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D
L

k
 skon

NDN  )(
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 D

D
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(21) 

де 
kon

N
.

 – кількість пар операцій множення 

mult
N  і додавання 

sum
N  при оцінці 

k
L  дискретних 

значень взаємно-кореляційної функції )(
12
K . 

 Аналіз рівняння (21) показує, що відомий 

пошуковий метод забезпечує ефективність 1


 , 

рівну одиниці, яка не залежить від параметрів сиг-

налу )(tS  та точності 2


  оцінки відносної затримки 

і не може бути покращена збільшенням відліків 
s

N  

сигналу )(tS  і 
k

L  функції )(
12
K . 

Таким чином новою науковою задачею пода-

льших досліджень є розробка швидкодіючих циф-

рових методів кореляційного пеленгування, що за-

безпечують можливість прямої правдоподібної оці-

нки відносної затримки 
m
  за екстремальним 

значенням )}(max{
12
K  взаємно-кореляційної фун-

кції на основі її одного дискретного відліку.  

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Таким чином, аналіз запропонованих рів-

нянь критерія ефективності алгоритмів пеленгу-

вання показує, що запропоновані оцінки ефектив-

ності за відношенням (точність/швидкодія) не 

залежать від апріорі невизначених і різних абсолю-

тних значень параметрів точності, швидкодії і апа-

ратурних витрат. Це дозволяє оцінити ефективність 

різних варіантів алгоритму пеленгування, які відпо-

відають різним умовам застосування і різним пара-

метрам пеленгатора, а також можливість їх практи-

чної реалізації на основі оптимального оброблення. 
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Отримані результати доцільно використову-

вати при реалізації апаратури систем радіомоніто-

рингу та радіонавігації, які функціонують в склад-

ній динамічній ЕМО. 

Дані дослідження є продовженням роботи по 

розробці безпошукових спектральних методів коре-

ляційно-інтерферометричного пеленгування. 

В подальшому необхідно виконати дослі-

дження ефективності розроблених безпошукових 

спектральних методів кореляційно-інтерферомет-

ричного пеленгування. 
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